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ّ
تتحدث عن عملية برية ..ورو�سيا تن�صح بالتر ّيث ..وانفجارات في القاعدة الأميركية
تركيا

عملية القد�س تربك ح�سابات االحتالل وتفر�ض �إيقاعها على نتنياهو وت�شكيل حكومة
البنك الدولي :الإخفاق الحكومي ناتج عن تحميل الفقراء خ�سائر ت�س ّبب بها الأغنياء
السياسي
كتب المح ّرر
ّ

ت�ب��دو المنطقة ع��ائ��دة إل��ى الصفيح الساخن
بعد تهدئة رافقت ان��دالع الحرب في أوكرانيا
ومفاوضات الملف النووي اإليراني .من جهة
تركيا عادت إلى مشروع العمل العسكري شمال
سورية من باب استثمار عملية اسطنبول التي
استهدفت المدنيين واتهمت أنقرة الجماعات
الكردية المسلحة بالوقوف وراءها ،ومن جهة
ح ّل الرهان على دفع إيران نحو التأزم الداخلي
ومخاطر الفوضى بديالً عن الفشل في التوصل
إلى تفاهم معها حول ملفها النووي ،بينما ذهبت
إيران إلى تصعيد نسبة التخصيب المرتفع الى
ال �ـ  ،60%وت��رن�ح��ت ه��دن��ة اليمن دون تجديد
بعدما تم تجديدها أرب��ع م��رات متتالية ،وحل
التصعيد م�ك��ان ال �ه��دوء وب��دأ ال�ت�ف��اوض تحت
ال �ن��ار ،بينما وح��ده��ا فلسطين ل��م ت�ه��دأ وأع��اد

م�ق��اوم��وه��ا قضيتها إل��ى ال�خ��ري�ط��ة السياسية
الدولية واإلقليمية والشعبية بقوة الدم والنار،
غير آبهين بمشاريع التطبيع ومخططات الهدم
واالع� �ت� �ق ��االت وال �ت �ن �س �ي��ق األم��ن��ي ب �ي��ن جيش
االحتالل وسلطة رام الله ،بينما لبنان الذي لم
يحتفل بإنجازه التاريخي في استعادة ثروات
النفط والغاز ،دخل االنتظار الطويل وهو ينتقل
من السيئ إلى األس��وأ ،بإنتظار األش��د سوءا،
كما بشرت معاونة وزير الخارجية األميركية
باربرا ليف.
الرئيس التركي أعلن أن العملية البرية التي
سبق التفاوض حولها مع روسيا وإي��ران في
قمة طهران قبل شهور ،عادت الى الواجهة ولو
أنه تحدث عن الوقت المناسب ،بينما موسكو
ت��رس��ل اإلش � � ��ارات ال��ت��ي ت��ؤك��د ع �ل��ى أول��وي��ة
التنسيق ب�ي��ن ال��دول�ت�ي��ن ال�ت��رك�ي��ة والسورية،

مو�سكو� :إ�شارات ب�ش�أن ا�ستعداد
�أنقرة ودم�شق للتقارب
أعلن مندوب الرئيس الروسي إلى سورية ،ألكسندر الفرينتيف ،أنّ «موسكو تتلقى
إشارات من أنقرة ودمشق بشأن استعدادهما التخاذ خطوات تجاه بعضهما البعض»،
مشيرا ً إلى أمل موسكو في التقارب بين الطرفين.
وقال الفرينتيف عقب الجلسة التاسعة عشرة في صيغة أستانة حول سورية« :لقد
مفصلة للغاية مع نظرائنا األتراك ،ومحاولة
استفدنا من منصة أستانة إلجراء محادثات ّ
إقناعهم باالمتناع عن
إج����راء ع��م��ل��ي��ات برية
واسعة النطاق ألنّ ذلك
قد يحدث تصعيدا ً خطرا ً
للعنف» ليس فقط في
سورية ،ولكن أيضا ً في
منطقة الشرق األوس��ط
بأكملها.
وأض��������اف« :ن���أم���ل
أن ي��ت�� ّم االس��ت��م��اع إلى
م��ط��ال��ب��ن��ا ف���ي أن��ق��رة،
وإي��ج��اد ح��ل��ول أخ��رى
للمشكلة الحالية».

بن حبتور :بعد غارة ميناء ال�ضبة
لن نكتفي بتحذير ال�سفن المعتدية
ح ّذر رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور ،أمس ،من أ ّنه «ال يمكن أن نسمح
لدول العدوان أن تنهب ثروات اليمن النفطية والغازية».
وأوضح بن حبتور ،في كلم ٍة خالل تدشين المؤتمر الوطني األول لتطوير المناهج
وتنويع مسارات التعليم ،أنّ «هناك  14مليار دوالر من عائدات النفط ت ّم توريدها إلى
البنك األهلي السعودي» ،كاشفا ً أنّ السعوديين «لم يقدموا منها سوى مليار ونصف
المليار ،دون صرف رواتب الموظفين».
وأشار بن حبتور إلى
أ ّنه إذا لم يت ّم التفاهم مع
صنعاء لتحويل المبالغ
إل���ى ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي
فلن يكون التعامل إال
بالحديد والنار.
ولفت بن حبتور إلى
أنه في الم ّرات المقبلة
«لن يت ّم تحذير السفن
بل سيت ّم ضربها بشك ٍل
م��ب��اش��ر» ،مضيفا ً أن��ه
«على العالم أن يعرف
أن��ن��ا ل��ن ن��ت��رك شعبنا
ي��ج��وع وه���م يعبثون
بثروات اليمن».
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ذعر صهيوني بعد عملية التفجير المزدوجة في القدس المحتلة أمس

بيان �أ�ستانة :لتنفيذ االتفاقيات
الخا�صة ب�شمالي �سورية

نقاط على الحروف
اال�ستحقاق الرئا�سي:
ثالثة �أثالث معطلة
ناصر قنديل

أ ّكد البيان الختامي الجتماع أستانة ،أمس ،أنّ «روسيا وتركيا وإيران تعلن الحاجة
إلى تنفيذ االتفاقيات الخاصة بشمالي سورية» ،مؤكدا ً «معارضتها مبادرات الحكم
الذاتي» هناك.
واستعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران ،إضافة إلى ممثلين عن األمم المتحدة،
خالل االجتماع الدولي الـ 19الخاص بسورية ،الوضع في منطقة خفض التصعيد في
إدلب ،واتفقوا على بذل مزيد من الجهود لضمان تطبيع الوضع بشك ٍل مستدام.
وشدّد بيان القمة ،التي انطلقت الثالثاء الماضي ،على التمسك بسيادة سورية
وسالمة أراضيها ،مدينا ً «ممارسات الدول التي تدعم التنظيمات اإلرهابية ،بما فيها
المجموعات االنفصالية وسرقة النفط السوري».
وشدّد البيان على «إدانة االعتداءات اإلسرائيلية المتك ّررة على األراضي السورية
التي ُتع ّد انتهاكا ً للقانون الدولي وسيادة سورية ووحدة أراضيها».
وأكد البيان «رفض اإلجراءات االقتصادية القسرية التي تعارض القانون الدولي
وميثاق األمم المتحدة ،وضرورة رفعها» ،داعيا ً المجتمع الدولي إلى تعزيز مساعدته
لسورية وتسهيل عودة الالجئين السوريين».

طهران :اتفقنا مع العراق ب�ش�أن �أمن الحدود
وننوي فتح خط مالحي مبا�شر مع فنزويال
كشف وزير الخارجية اإليراني ،حسين أمير عبد اللهيان ،أمس ،أنّ «حكومة العراق
المركزية ا ّتفقت مع إي��ران على إبعاد الجماعات اإلرهابية عن الحدود اإليرانية»،
موضحا ً أنّ «أالتفاقيات مع العراق مستم ّرة لضمان أمن الحدود».
وتابع أنّ بالده ال تزال تتبادل الرسائل الدبلوماسية مع الواليات المتحدة ،مشيرا ً
إلى أنّ «االتهامات المتعلقة بالمواقع النووية اإليرانية المشتبه بها واحدة من النقاط
التي منعت الوصول إلى االتفاق النووي حتى اآلن».
ولفت عبد اللهيان إلى أنّ «الوكالة الدولية للطاقة الذرية انحرفت عن الطريق الفني
واتبعت نهجا ً مسيّساً».
على صعيد منفصل ،أعلن المدير التنفيذي لشركة خطوط مالحة الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،محمد رضا مدرس خياباني عن تخطيط الشركة إطالق خط
بحري مباشر لشحن البضائع من والى فنزويال.
وأكد أنّ الشركة أقدمت على نقل المشتقات إلى فنزويال عبر ناقلتي وقود حتى اآلن،
معلنا ً مساهمة الشركة في إيجاد جسر تواصل لنقل البضائع بين البلدين في إطار
البروتوكول الشامل االستراتيجي الممتد لـ  20سنة بين طهران وكاراكاس.

 تقف كل من قوى  14و 8آذار عند حافةالثلث المعطل ،بمجموع  42ال��ى  43نائباً،
وي �ص �ط��ف ك��ل م��ن ال �ط��رف �ي��ن وراء مرشح،
ومقابل هذين الثلثين ثلث ثالث يتقاسمه نواب
التيار الوطني الحر ونواب ت ّم حسابهم ضمن
غالل  14آذار االنتخابية ،ولم يطابق حساب
الحقل حساب البيدر ،سواء بما يخص النواب
اآلتين من حضن تيار المستقبل أو ما يخص
ع ��دد م��ن ن ��واب التغيير ب��اإلض��اف��ة إل ��ى عدد
محدود من النواب المستقلين .ومقابل النائب
ميشال معوض وهو المرشح المعلن لقوى 14
آذار ،تقف قوى  8آذار التي تضم ثنائي حزب
الله وحركة أمل وتيار المردة وحلفائه ونواب
من خلفية إسالمية وناصرية ووطنية ،وراء
ترشيح غير معلن ل�ل��وزي��ر ال�س��اب��ق سليمان
فرنجية ،بينما يحاول الثلث الثالث أن يتح ّول
الى كتلة غير معلنة تضم التيار الوطني الحر
ون��واب كتلة االع �ت��دال ونصف ن��واب التغيير
وال��ذي��ن ي �ص��وت��ون ل�ص��ال��ح ال��دك �ت��ور عصام
خليفة ولبنان الجديد ،من خالل االتفاق على
التصويت لصالح الوزير السابق زياد بارود
ال��ذي تضمنت الالئحة المقترحة للتوافق من
نواب التغيير اسمه ،والذي منحه نائب رئيس
مجلس ال �ن��واب ال �ي��اس ب��وص�ع��ب ص��وت��ه في
الجلسة االنتخابية األخيرة ،مشيرا ً الى احتمال
أن يتبعه ع��دد م��ن ن��واب التيار ف��ي الجلسات
الالحقة.
 األق ��ل ح �ظ �ا ً ب�ي��ن ال �خ �ي��ارات ال �ث�لاث��ة فيالتحول إل��ى رئيس هو ميشال معوض ،وقد
ثبت أن الدفع به من حلفائه قد بلغ سقفه ،وأنه
غير قابل للتسويق كمرشح توافقي لدى أي من
مكونات الثلثين المقابلين ،بينما يمكن لترشيح
سليمان فرنجية أن يحدث اختراقا ً في الثلثين
المقابلين للثلث ال��داع��م له على ال�س��واء ،فإذا
نجح حزب الله في تسويق فرنجية لدى التيار
الوطني الحر ضمن تفاهم ثالثي يضم الحزب
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�أما �آن للأكراد �أن يتع ّلموا الدر�س؟
} سعادة مصطفى أرشيد*
يعيش األك��راد كمواطنين في أرب��ع دول ،سورية والعراق وتركيا
وإي��ران ...كمواطنين ،اتسم وضعهم في العراق بعالقة غير طيبة من
ناحيتهم مع الدولة العراقية على اختالف نظمها وحكامها ،وتلقوا الدعم
في جميع ثوراتهم من إيران الشاهنشاهية ،ومن دولة الكيان العنصري
التي د ّربتهم وسلحتهم ،ولطالما استضافتهم لقضاء الشتاء في طبريا أو
للعالج في مستشفياتها ،أما آن لألكراد أن يتعظوا من تجاربهم؟!
أما تركيا فقد كانت أكثر حزما ً في التعامل معهم ،وامتازت عالقتهم مع
الدولة التركية بالتعايش المتوتر ،الذي وضعهم بمثل هذه الحالة ،شمل
األكراد حتى خارج نطاق المواطنة التركية .فالدولة التركية ترى أنهم
وتختص بمناطق واسعة في الجنوب الشرقي،
أكبر أقلية عرقية عندها،
ّ
حيث تمثل أغلبية سكانية ،لها امتدادها في الجوار السوري والعراقي
واإليراني ،لذلك فلدى تركيا حساسية عالية من مشاعرهم االنفصالية
مع أنهم موجودون في مفاصل الدولة ،حتى أنّ حزب الشعب الكردي
يملك  56مقعدا ً برلمانياً.
في عام  2016أخذت تركيا باالشتباك مع القوى الكردية في األراضي
السورية ،ومع أنها حققت بعض النجاحات ،لكن الدعم األميركي لتلك
الجماعات من جانب ،وحظر روسيا للطيران من جانب آخر ،دعا األتراك
لعدم المغامرة بمواجهه برية واسعة بدون غطاء جوي ،لكن حادث
التفجير األخير في شارع االستقالل ،أشعل غضب الدولة التركية بشكل
غير مسبوق ،والتسويات التي عقدتها تركيا مع روسيا إثر الحرب
الروسية األوكرانية ،جعلت الروس يرفعون الحظر الجوي عن الطيران
ّ
بغض النظر المحسوب ،فأعلنت تركيا عن العملية العسكرية
التركي
الجوية وأعطتها اسم المخلب والسيف ،فيما هدّد الرئيس التركي بتط ّور
العملية الجوية ألن تصبح برية أيضاً ،قائال( :إنّ تركيا هي وحدها من
يق ّرر شكل الدفاع عن أمنها وأنّ على واشنطن أن تدرك ذلك جيداً).
هكذا تبدو عملية المخلب والسيف ،أنها تجد تأييدا ً غير معلن من
دمشق وموسكو ،فدمشق شبه صامتة إال من تعليقات نمطية ،وموسكو
تدعو لعدم العنف واستعمال القوة المفرطة ،فيما لن تقدّم واشنطن أو تل
أبيب أيّ دعم حقيقي لألكراد ،إال إذا كان يدفعهم لمزيد من التو ّرط.
في الهزيع األخير من عمر الدولة العثمانية نشطت القنصليات
األوروب��ي��ة والبعثات التبشيرية ف��ي شرقنا ،ومعهم الجواسيس
والمستشرقون والتجار ،حيث ت ّم العمل على تفتيت مجتمعنا بإثارة
النعرات الطائفية والمذهبية واإلثنية ،وفصلها عن الجسم القومي
إلضعاف األمة وتمهيدا ً لتقسيمها جغرافيا ً بعد موت الرجل المريض
(الدولة العثمانية) ،وهو ما حصل الحقا ً في االتفاقية اإلنجلو فرنسية
الشهيرة باسم (اتفاقية سايكس بيكو) ،ولم يكن ذلك بعيدا ً عن العمل
على إنشاء وتبرير وج��ود الكيان العنصري الغاصب في فلسطين.
القت هذه المشاريع رواجا ً لدى بعض الطوائف واإلثنيات ،فيما رفضت
معظمها ذلك ،والشاهد في هذه المقالة هو الحالة الكردية.
عاش األكراد بين ظهرانينا ،ومثلوا جزءا ً من خليط األمة ذات األصول
العرقية المختلطة ،ولكن صاحبة الهوية القومية الواحدة المنصهرة،
وأسهموا مع باقي المكونات في الدفاع عنها ،كما عرفوا بالطيبة
والشجاعة والكرم ،فكان منهم في التاريخ (صالح الدين األيوبي) رمز
هزيمة المشروع الفرنجي ،وكانت منهم شخصيات معاصرة .وفي
التاريخ الحديث كان لها دورها في الدفاع عن األمة وعن ثقافتها ،وأذكر
على سبيل المثال ال الحصر ،أنّ رئيس المجمع العلمي في دمشق وأول
وزير للتربية والتعليم في سورية المعاصرة كان الراحل محمد كرد
علي.
لكن الزعامات الكردية التي ترعرعت في أحضان منطق التقسيم
الجغرافي واإلثني والطائفي ،ورعتها اإلرادات األجنبية الغربية بداية
و(إسرائيل) الحقا ً بالسالح والتدريب والرعاية اإلعالمية ،كانت على
المستوى البعيد كارثية على األكراد أوال ً وعلى األمة ثانياً ،والحجة التي
كانت تسوقها الحركات الكردية ،بأنّ الكردي غير حاصل على حقوقه،
ففي بعض كياناتنا لم يكن المواطن ـ أيّ مواطن حائزا ً على حقوقه كرديا ً
كان أم غير كردي ،وفي حاالت أخرى ،كانت المناطق الكردية والمواطنين
األكراد يحصلون على مغانم إضافية من باب استرضائهم.
القيادات الكردية ذات النهج االنفصالي ،كانت على ال��دوام تنقلب
على األمة كلما شعرت باختالل في موازين القوى الدولية واإلقليمية ،أو
ّ
فتنقض عليها واجدة في (إسرائيل) والغرب الدعم
بضعف دولة المركز
والتحريض ،ودفعا ً لألكراد نحو االنتحار ،هذا ما رأيناه في الشمال
السوري مع األزمة السورية ،وفي العراق في مشروع الدولة الكردية
المستحيلة ،ال��ذي عمل عليه البارزاني في الشمال العراقي ،وكان
البارزاني قبل ذلك لم يجد غير طهران لتحميه من داعش ،التي كادت أن
تسحق األكراد في أربيل...
أال يدرك هؤالء من أكراد أربيل أو الشمال السوري أنّ دولتهم تصطدم
بعنف باألمن القومي للدول األرب��ع ذات العالقة :سورية والعراق
وإي��ران وتركيا؟ وأنّ الخالفات مهما بلغت بين تلك الدول والمصالح
مهما تباينت ،إال أنها تتطابق عند رفض الدولة الكردية ،أما آن لألكراد
أن يتعلّموا من ك ّل تجاربهم الفاشلة؟ وأن يدركوا أنّ الح ّل ال يكون إال
بالمواطنة والوفاء ألوطانهم؟

لحود تفا�ؤله بالآتي
علي عبد الكريم ين ُقل عن ّ
لحود السفير
استقبل الرئيس العماد إميل ّ
ال��س��وري علي عبد الكريم علي ،ف��ي حضور
لحود ،في زي��ارة وداعيّة
النائب السابق إميل ّ
قبيل انتهاء مهمته في لبنان.
وش���دّد السفير علي عبد ال��ك��ري��م على أنّ
«االجتماع طغى عليه اإلصغاء إل��ى الرئيس
لحود» ،ناقالً «أل َم فخامة الرئيس ج ّراء األوضاع
الحس الوطني أكبر»،
الراهنة وتم ّنيه أن يكون
ّ
لكنه أعلن أيضاً ،أنه «لمَس منه أنّ نبرة التفاؤل
بقيَت كبيرة في حديثه عن مستقبل المنطقة
والعالم ،إذ يرى أنّ صمود سورية وانتصارها
سيُختتم بتعاف ي��ت��د ّرج ويكبر ول��ن يكون
طويالً».
لحود
وأشار السفير السوري إلى أنّ «الرئيس ّ
ي��رى أن العالم كلّه اآلن على صفيح ساخن،
ولكن الحرب الكونيّة بمعنى االنفجار النووي لن
تحدث ،فبالنهاية سنصل إلى تسويات وسيسلِّم
الك ّل بمنطق األمان الذي يتقاسمه الجميع».
لحود،
وت��اب��ع «أسعدني فخامة الرئيس ّ
رغم إحباطه من السياسات الداخليّة ،بتفاؤله

الرئيس لحود مستقبالً سفير سورية
بأنّ اآلتي للمنطقة فيه تكامل سوري لبناني،
أ ّم��ا عالم ّيا ً فستكون هناك استعادة للسيادة

ال�سفارة الإيران ّية بذكرى الهجوم الإرهابي على مق ّرها:
الثورة لن ُتغ ِّير م�سارها و�ستبقى قویّة و�صلبة
أ ّك��دت السفارة اإلي��ران� ّي��ة في لبنان ببيان،
ل ُمناسبة الذكرى التاسعة للهجوم اإلرهابي الذي
استهدف مق ّرها وأدى إلى استشهاد  24شخصا ً
وج��رح نحو  150آخ��ري��ن ،أن «ه��ؤالء الشهداء
المظلومين فضحوا بدمائهم الزكیّة التي أُریقت
الوجه القبیح والمجرم والالإنساني لإلرهاب»،
معتبر ًة أنّ «ام��ت��زاج دم��اء الشهداء اإلیرانیین
مع دم��اء إخوتهم اللبنانیین ،یُثبت مجدّدا ً أنّ
�وح� ٌد وأع���دا ٌء مشتركون،
ما یجمعهما مسا ٌر م� ّ
یستخدمون كل الوسائل ال ُممكنة لعرقلة طریق
النمو واالزدهار لكال البلدین».
وأشارت إلى «أن بصمات أجهزة االستخبارات
التابعة للكيان الصهیوني وداعمیه من أصحاب
السمعة السیّئة في المنطقة والعالم ،و«دوالرات
ُ
الد ّم» التی یُنفقونها ،یُمكن أن نلمسها فی العدید
من الهجمات اإلرهابیّة هذه األیّام داخل وخارج
البالد .وقد لحظناها سابقا ً في الهجوم اإلرهابي
الذي استهدف سفارة الجمهوریّة اإلسالمیّة في
بیروت».
وأضافت «من وجهة نظرنا فإن العنصریّة
الصهیون ّیة والفكر التكفیري هما وجهان لعملة
واحدة ولیس لهما نتیجة سوى االحتالل واإلرهاب
والدمار وهالك الناس».
وت��اب��ع��ت «األع�����داء األج���ان���ب ُي���درك���ون أن
الجمهوریّة اإلسالمیّة ،كنظام دیمقراطي یقوم
على تصویت الشعب ،قد رفعت على الدوام رایة
التط ّور ،االستقالل واالكتفاء الذاتي ومقاومة
الغطرسة واالستكبار و ُمحاربة الظلم واإلرهاب،

لذلك هم یُحاولون مواجهة هذا المسار القويّ
الذي ینتهجه الشعب اإلیراني بش ّتى الوسائل،
بُغی َة إحداث الخلل فیه».
ولفتت إلى أن «األع��داء قلقون من أن تتح ّول
ال��ح��رك��ة ال ُمتنامیة وال� ُم��ت��ق�دِّم��ة للجمهوریّة
اإلسالم ّیة اإليران ّية على مدى السنین التي أعقبت
ال��ث��ورة ،وال��ت��ي تتجلّى ف��ي ُمختلف المجاالت
العلمیّة ،الثقافیّة ،الریاضیّة ،الدفاعیّة ،السیاسیّة
واالجتماعیّة ،إلى نموذج یُحتذى به للدول األخرى
الرافضة لهیمنة االستكبار العالمي».
وشدّدت على أن «الهیئات وال ُم ّ
نظمات الدول ّیة
وجمعیّات حقوق اإلنسان ال ُمستقلّةُ ،مطالبة

�إبرهيم :لن �أتو ّلى � ّأي ُمبادرة رئا�س ّية
وال ب ُّد من التوافق في مجل�س الن ّواب

*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير ـ جنين ـ فلسطين المحتلة.

خفايا
قال خبير مالي إن تقرير البنك الدولي يكشف سبب المماطلة
الحكومية في حسم الخيارات االقتصادية والمالية التي يفترض أن
تتضمنها خطة التعافي وذلك ألن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
يدعمان توزيع الخسائر الذي اعتمدته حكومة الرئيس حسان دياب
ويرفضه كل من مصرف لبنان والمصارف.

كوالي�س
توقعت مصادر دبلوماسية عربية شهورا ً ساخنة في المنطقة قبل
وصول التفاوض الى تسويات الربيع ،وقالت إن التجاذبات ستمتد
على أكثر من ساحة لترتيب التوازنات وتحسين أوراق القوة من
التح ّرك التركي العسكري وأحداث إيران ورفع التخصيب النووي
ومأزق الهدنة في اليمن الى الرئاسة اللبنانية.

وللتعدديّة القطبيّة التي ُتش ِّكل ضمانة للعالم
ولمنطقتنا».

أعلن المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم أ ّنه لن يتو ّلى أيّ ُمبادرة
رئاسيّة ،مضيفا ً «وال أف ّكر في القيام بوساطة على هذا المستوى وال ُب ّد من االستعاضة
عن االنقسام في مجلس الن ّواب بالتوافق النتخاب رئيس».
رئيس للجمهوريّة قبل انتهاء مدة واليته ووالية
وتمنى في تصريح انتخاب
ٍ
زمالئه «ليت ّم تعيين قادة جدد لألجهزة ،إنما تمديد سنّ التقاعد للمدراء العامين
مطروح في أروقة مجلس الن ّواب ولهم أن يُق ِّرروا ما يُناسب المصلحة العا ّمة».
ورأى أن «األمن االجتماعي المتدهور ال ب ّد من أن ينعكس على األمن في الشارع ،إذ
أن ازدياد مطالب المواطنين وهي ُمح ّقة ،سينعكس ُحكما ً على تص ّرفهم في الشارع
وغيره لكن األمن عموما ً مضبوط» ،إلى أن «الترسيم البحري أعطى دفعا ً إيجاب ّيا ً
جدا ً و«توتال» يفترض أن تبدأ عملها في الربيع واالنفراج االقتصادي المأمول
بحاجة لوقت لكنه سينعكس إيجابا ً على ك ّل شيء في البلد».
وختم إبراهيم «لم يُطلب م ّني التوسط بموضوع نقل «المونديال» لك ّنني مستع ّد
وس ِررنا جميعا ً كعرب بفوز المنتخب
أليّ دور يُدخل البهجة إلى قلوب اللبنانينُ ،
السعودي».

باإلعالن عن موقف أكثر حزما ً ووض��وح�ا ً ض ّد
الجرائم التي ت ّم ارتكابها بأشكال مختلفة بما
في ذلك اإلرهاب والعقوبات الدوائیّة والمعیشیّة
الالإنسانیّة المفروضة ض� ّد الشعب اإلیراني
والجمهوریّة اإلسالمیّة».
وأ ّكدت أنّ «أعداء الجمهوریّة اإلسالمیّة اإلیرانیّة
یُدركون وسیزدادون إدراكا ً مع الوقت ،أنّ الثورة
اإلسالمیّة ال ُمباركة في إیران لن ُتغیّر مسارها إثر
هذه التح ّركات واالستفزازات البائسة»ُ ،مضيف ًة
أ ّنه «على الرغم من ك ّل المؤامرات ستبقى هذه
الجمهوریّة قویّة وصلبة وسیبقى علَ ُمها صامدا ً
ومرفوعا ً دائما ً وأبداً».

الخازنّ :
للترفع
عن ّ
كل الأنان ّيات
سأل الوزير السابق وديع الخازن في بيان ،لمناسبة عيد
ورئاستي المجلس
االستقالل «هل تلقى صرخات بكركي
ّ
رئيس للجمهور ّية»،
النيابي والحكومة ،صدى فيت ّم انتخاب
ٍ
وقال «مع حلول عيد االستقالل هذه السنة بال رئيس لهو
شبيه به ّوة سحيقة ،ومهانة كبرى لهذا المنصب الذي يعلو
كل الرئاسات ألن��ه مصدر رعايتها وعنايتها بكل شؤون
الدولة وانتظام قطاعاتها».
��س للجمهور ّية
ورأى أن��ه «ب��رغ��م أه��م��ي��ة ان��ت��خ��اب رئ��ي ٍ
ال��ذي ه��و رم��ز للسيادة ،وتاريخيّة المناسبة ف��ي ذكرى
عيد االستقالل ،ما من استشعار لهذا الحدث الوطني»،
معتبرا ً «أنّ العجز عن انتخاب الرئيس يبدو كأ ّننا نحكم
على االستقالل بغيبوبة طويلة قد ُتر ِّتب على البلد سلبيّات
كثيرة ال يتح ّمل ال��م��واط��ن��ون ،بعدما طفح كيلهم وعيل
صبرهم ،نتائجها في أولو ّيات همومهم المعيشيّة وال يعود
بالمؤسسات الحاضنة لنظامنا الديمقراطي
هناك وث��وق
ّ
الذي ُنع ّول عليه جميعاً ،وال نفعل شيئا ً حيال تحقيقه في
هذا الظرف العصيب».
وختم الخازن سائالً «هل تلقى صرخات بكركي ورئاستي
مجلس الن ّواب والحكومة الصدى المطلوب للتجاوب والتر ّفع
عن ك ّل األنانيّات ،وننتخب رئيسا ً للجمهور ّية ،ليكون تتويجا ً
لمرحلة جديدة يستعيد فيها لبنان هيبته في الداخل ورصيده
الدولي في المحافل المؤ ّثرة لصالح قضاياه ،وما أحرجها
في هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة في مصيره؟»
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ت�شيان هونغ�شان لـ «البناء» :لن نربط التعاون مع لبنان ب� ّأي �شرط �سيا�سي
عميد الخارجية في «القومي»ّ :
نقدر الدور ال�صيني في مواجهة الهيمنة والأحادية القطبية
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�أدانت االعتداءت الإرهابية التركية على الأرا�ضي ال�سورية

منفذية حلب في «القومي»� :أبناء �شعبنا ملتفون
حول جي�شهم البا�سل للدفاع عن �أر�ضهم
أدانت منفذية حلب في الحزب السوري القومي االجتماعي بشدة« ،االعتداءات التركية
على األراضي السورية ،وتضعها في سياق النهج العدواني ـ اإلرهابي الذي يمارسه االحتالل
التركي والقائم على أطماعه باحتالل أراض سورية جديدة».
وقالت المنفذية في بيان لها «إنّ القصف التركي العدواني على مناطق تل رفعت وتل
حاصل وعين عرب ،ومناطق أخرى شمال سورية والذي أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ،هو
تعبير عن الطبيعة العدوانية للنظام التركي الذي ّ
كشر عن أنيابه وأظهر مخالبه الوحشية عبر
رعاية ودعم اإلرهاب وممارسة هذا االرهاب باألصالة ض ّد سورية والسوريين».
وأكد البيان أنّ إرادة أبناء حلب وأبناء سورية عموما ً هي إرادة ال تقهر ،ألنها مشبعة اإليمان
ّ
الحق والسيادة والكرامة ،وألنّ خيار السوريين هو مقاومة االحتالل واإلرهاب والعدوان
بقيَم
بك ّل صنوفه وأشكاله ،مهما غلت التضحيات.
وشدّدت منفذية حلب على «أنّ أبناء شعبنا وقواه الحية ،الملتفين حول جيشهم الباسل،
مص ّممون على المواجهة والدفاع عن أرضهم ،وإسقاط أوهام نظام أردوغان اإلرهابي بفرض
مناطق عازلة ،ال بل إنّ معركتنا لن تتوقف حتى تتح ّرر المناطق السليبة من كيليكية إلى لواء
اإلسكندرون».
ستبقى سورية للسوريين واحدة موحدة ،ال مكان فيها لهويات طائفية ومذهبية وإثنية ،وال
لغيتوات انفصالية ،بل هوية سورية جامعة ومجتمع واحد ،وسيادة غير منقوصة على كامل
األراضي السورية.
وختمت منفذية حلب بيانها بدعوة «أبناء شعبنا إلى المزيد من االلتفاف حول الجيش
السوري الذي يقدّم التضحيات والشهداء ،وإلى االنخراط في المعركة المصيرية التي يقودها
دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا وإلى جانبه ك ّل قوى المقاومة وفي مقدمتها رفقاؤنا األبطال في نسور
الزوبعة».

المو�سوي بعد اجتماع لجنة االت�صاالت:
ما�ضون بلجنة التحقيق البرلمان ّية
الوفد القومي مع تشيان هونغشان

مندوبة البناء مع نائب الوزير هونغشان والسفير مينجيان

عبير حمدان

واالجتماعي والثقافي ومختلف القطاعات في ظ ّل الحصار
االقتصادي األميركي على لبنان وتأخير استجرار الغاز من
مصر والكهرباء من األردن ورفض هبة الفيول اإليراني؟
أجاب هونغشان« :خالل السنوات األخيرة ،جلبت عالقات
الصداقة والتعاون الصينية اللبنانية الفوائد الملموسة
للبلدين والشعبين ،وظ ّل الجانبان يدعم بعضهما البعض
في ما يتعلق بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب
اآلخر ،ويحافظ على التنسيق اإليجابي في الشؤون الدولية
واإلقليمية.
في المجال االقتصادي والتجاري ،ظلت الصين من أكبر
الشركاء التجاريين للبنان لسنوات عديدة متتالية ،وانض ّم
لبنان إلى مبادرة «الحزام والطريق» في عام  2017والبنك
اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية في عام .2021
في المجال العسكري واألمني ،استم ّر الجانب الصيني في
المشاركة الفعّ الة في عمليات حفظ السالم التابعة لألمم
المتحدة في جنوب لبنان منذ عام  2006حيث أرس��ل 21
دفعة من قوات حفظ السالم .في مجال التبادل اإلنساني ،ت ّم
إشاء معهد كونفوشيوس بجامعة القديس يوسف في عام
 2006باعتباره األول من نوعه في العالم العربي ،ويتقدّم
مشروع المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى الجديد
المم ّول من الحكومة الصينية باستمرار .وت ّم توقيع اتفاقية
فتح المركز الثقافي بين البلدين رسميا ً في عام .»2020
أضاف« :سيواصل الجانب الصيني كالمعتاد دعم لبنان
في صيانة سيادته واستقالله وسالمة أراض��ي��ه ،وتعزيز
الدعم المتبادل والتعاون مع الجانب اللبناني في الشؤون
الدولية واإلقليمية ،والعمل المشترك مع الجانب اللبناني
على صيانة العدالة الدولية والتعددية والتجارة الحرة،
وتشجيع التباحث حول سبل تعزيز التعاون العملي على
أساس المنفعة المتبادلة في إطار تشارك الجانبين في بناء
«الحزام والطريق» .كما سيواصل الجانب الصيني تقديم ما
في وسعه من المساعدات إلى الجانب اللبناني ،والمشاركة
الفعّ الة في عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة
في لبنان ،لمساعدة لبنان على الخروج من المأزق في يوم
قريب وتعزيز السالم واالستقرار والتنمية في المنطقة بشكل
مشترك».
وختاما ً أك��د هونغشان «أنّ الجانب الصيني لن يربط
ال��ت��ع��اون ب���أيّ ش��رط س��ي��اس��يّ ،وس���وف ي��ح��رص الجانب
الصيني على تشجيع ال��ش��رك��ات الصينية ف��ي ال��دارس��ة
يصب
والتباحث والمشاركة الجدية بمجرد انّ البرنامج
ّ
لمصالح تنمية لبنان ورفاهية شعبه ويضمن الفوز المشترك
ويوطن الصداقة بين البلدين ليترجم آف��اق التعاون الى
نتائج ملموسة وجلب مزيد من الرفاهية للشعبين والبلدين.
نحن على ثقة بأنّ التنمية المستدامة واالنفتاح سيعود بمزيد
من الفرص لتعميق التعاون العملي بين البلدين».
وتحدث عميد الخارجية في «القومي» غسان غصن حول
اللقاء مع الوفد الصيني لـ«البناء» فقال« :نه ّنئ دولة الصين
الممثلة بالوفد الحاضر في بيروت الذي دعا الى هذا اللقاء
ال��ه��ادف ال��ى تعزيز العالقات بين الصين ولبنان في ظ ّل
األوضاع الصعبة التي تم ّر فيها بالدنا تحت وطأة الحصار
االقتصادي القائم ،ونقدّر أهمية الدور الصيني في المنطقة في
مواجهة الهيمنة واألحادية القطبية والسيطرة األميركية على
الدولة النامية إلخضاعها وسرقة ثرواتها».
أضاف« :بالتأكيد نستبشر خيرا ً بهذه الخطوة حيث أنّ
التعاطي الصيني مع القوى الرافضة للتبعية والساعية الى
التح ّرر من هيمنة الغرب وأطماعه االستعمارية وتكريس
العالقات والتعاون سيؤدي الى حتمية التوجه شرقا ً من
خالل تفعيل الحزام والطريق ،والخروج من إطار مصادرة
قرار الشعوب في تقرير مصيرها واالستفادة من خيراتها».

نظمت السفارة الصينية في لبنان لقاء مع نائب وزير
دائرة العالقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي
الصيني تشيان هونغشان ،تحت عنوان تقديم إحاطة عن
المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي
عقد الشهر الماضي ،بحضور وفد من الحزب السوري القومي
االجتماعي ض ّم عميد الخارجية غسان غصن وعضو المجلس
األعلى بطرس سعادة ووكيل عميد الخارجية سناء حبيب،
ووفد من جريدة «البناء» ض ّم إنعام خ ّروبي ومحمد حمية
وعبير حمدان وعدد من ممثلي األح��زاب والقوى السياسية
واالقتصادية ووسائل اإلعالم اللبنانية.
كما ض ّم الوفد الصيني السيد جياو تشيشين المدير العام
إلدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا والسفير الصيني لدى لبنان
تشيان مينجيان وقوه يامين رئيسة قسم الشرق األوسط
في اإلدارة وتشاو يان السكرتير األول ووانغ يومي سكرتيرة
ثانية وجين يوفي الملحقة ووي لون مترجم.
أش��ار هونغشان إلى أنّ الرئيس الصيني ،األمين العام
للحزب الشيوعي ،شي جين بينغ ،قدّم تقريرا ً إلى المؤتمر
الوطني العشرين للحزب نيابة عن اللجنة المركزية التاسعة
عشرة للحزب ،أشار فيه إلى التقدّم الذي أحرزته البالد في
المسيرة الجديدة لبناء دول��ة اشتراكية حديثة على نحو
شامل.
وذ ّك��ر هونغشان ب��أنّ شعار المؤتمر العشرين للحزب
هو تطبيق أفكار االشتراكية ذات الخصائص الصينية في
العصر الجديد على نحو شامل ،والتضامن والكفاح في سبيل
بناء دولة اشتراكية حديثة والدفع الشامل لعملية النهضة
العظيمة لألمة الصينية.
أضاف أنه على مدى السنوات الخمس المنصرمة ،تمسكت
اللجنة المركزية بتعزيز قيادة الحزب الشاملة ،وطبقت الفكر
التنموي الجديد ،وركزت على دفع التنمية العالية الجودة،
ودفعت عملية اإلصالح بخطوات سريعة وراسخة ،وسلّطت
ال��ض��وء على ضمان وتحسين معيشة الشعب ،وتركزت
الجهود على خوض المعركة الحاسمة للقضاء على الفقر،
وداف��ع��ت بحزم عن أم��ن ال��دول��ة ،ودفعت بقوة كبيرة بناء
تحديث الدفاع الوطني والجيش ،وطورت دبلوماسية الدولة
ذات الخصائص الصينية.
وأوضح أنّ اللجنة المركزية للحزب تمسكت في مواجهة
جائحة كوفيد ـ  19المفاجئة ،بوضع الشعب والحياة فوق ك ّل
شيء ،وجهدت لمنع دخول حاالت الجائحة الوافدة وتفشيها
محلياً ،وواظ��ب��ت على تنفيذ نهج «صفر كوفيد» بثبات،
مما حمى سالمة أرواح أبناء الشعب وصحتهم إلى أقصى
ح�دّ ،وحقق نتائج إيجابية مهمة في الوقاية من الجائحة
والسيطرة عليها ومواصلة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وق��ال إنّ نجاح المؤتمر ال يكتسب أهمية لمسار تنمية
الصين فحسب ،بل يتحلّى بتأثير بعيد المدى في العالم
أيضا ً سيضخ الديناميكية الجديدة لتطوير عالقات الصداقة
والتعاون بين الصين ولبنان.
وأكد هونغشان أنّ الصين باعتبارها شريكا ً لدول الشرق
األوس��ط «ستواصل دعم جهود دول المنطقة ،ومن ضمنها
لبنان ،ف��ي إي��ج��اد حلول للقضايا األمنية عبر التضامن
والتعاون وبناء إط��ار أمني إقليمي يتناسب مع الظروف
الواقعية للمنطقة ويراعي مصالح جميع األط��راف» .وأشار
إلى أنّ الحزب الشيوعي الصيني على أت ّم االستعداد لتعزيز
التواصل واالستفادة المتبادلة مع األحزاب اللبنانية لدفع
تقدّم العالقات الصينية ـ اللبنانية.
على هامش اللقاء سألت «البناء» هونغشان إذا ما كان
لديهم توجه لمساعدة لبنان على الصعيد االقتصادي

تابعت لجنة اإلعالم واالتصاالت النيابيّة خالل اجتماعها أمس ،برئاسة عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي ،بحث موضوع الهدر والفساد وسوء اإلدارة انطالقا ً من
تقرير ديوان ال ُمحاسبة وتقارير أخرى.
وأشار الموسوي إلى أن «تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة ال يتعارض مع االدّعاء القضائي،
الذي انطلق من نقطة مركزيّة لها عالقة بمبنى قصارجيان والهدر الذي حصل» ،الفتا ً إلى وجود
«هدر وسوء إدارة وترهّ ل في قطاع االتصاالت في فترتي  .»-2020 2010وأعلن أنّ «اللجنة
التوسع أكثر في هذا الموضوع بعيدا ً عن أيِّ حسابات سياسيّة أو طائفيّة أو لمن
تسعى إلى
ّ
ينتسب هذا الوزير أو ذاك».
وأكد أن «جميع أعضاء اللجنة متفقون وسنمضي قدما ً بلجنة التحقيق البرلمانيّة وإلى اين
ستصل ومن هم النواب والكتل التي س ُتعارض التوافق» ،مضيفا ً «عندما نتحدّث عن الفساد
وسوء اإلدارة يجب أن نتحقق من ك ّل االلتزامات واالنتساب السياسي ،سواء أكان حليفا ً أو
خصماً ،وك ّل من يُسيء إلى ماليّة الدولة هو خصم ويُساهم في موضوع االنهيار المالي».
من جهة أخ��رى ،ش�دّد الموسوي على أن «ما يجري من تعيينات وتوظيفات في قطاع
االتصاالت ال يخضع لمعايير دقيقة ويظلم الكثير ممن يعملون في هذا القطاع» .وقال «بصراحة
ّ
التدخل ،لو كان هناك نظام ترقيات وعالوات ش ّفاف وصريح في اإلدارات الموجودة
وال ُنريد
في االتصاالت لما كان أحد ّ
تدخل ،وتأتينا شكاوى من عدد من الموظفين عن موضوع العالوات
والترقيات وبابنا مفتوح ويدنا ممدودة للجميع».
وتوجه إلى وزير االتصاالت المعني بهذا القطاع ،قائالً «هناك إدارات تعمل بطريقة جيّدة
وإدارات ومديرون ال يعملون بطريقة جيّدة أو ال يعملون ،ونحن كلجنة اتصاالت ندعو لوضع
ّ
الملف بالكامل لتكون هناك جردة واضحة ونظام ترقيات واضح وصريح» .وختم
اليد على هذا
«إذا كان سيحصل أيّ توظيف ُنريد أن توضع معايير ش ّفافة حقيقيّة لنطلّع عليها ُمسبقاً».

برئي�س
حجازي من طرابل�س :لن نقبل
ٍ
ينبطح �أمام المطالب الأميرك ّية
أ ّكد األمين العام لحزب «البعث العربي اإلشتراكي» علي يوسف حجازي ،أن «المطلوب رئيس
للجمهوريّة يُشبه تاريخ الرئيس الشهيد رشيد كرامي ،ال شروط مَن قتل الشهيد وهو معروف
باإلسم .ليس مسموحا ً وصول رئيس من رحم الفريق الذي تآمر على المقاومة في العام ،2006
ألن ذلك قد يتسبّب بحرب أهليّة إلدراكنا ال ُمسبق أن هذا الرئيس سينبطح أمام المطالب األميركيّة
وهذا ما لن نقبل به مهما كلّف األمر».
ودعا خالل حفل استقبال ّ
نظمه حزب البعث في طرابلس بمناسبة «الحركة التصحيحيّة»
تخلّله إعادة افتتاح مكتب في جبل محسن ،إلى «إنصاف مدينة طرابلس ورفع سيف الحرمان
عن رقاب أوالدها الذين يغرقون في البحر من دون أن ُتنتشل جثثهم» ،مؤ ّكدا ً أنه «يجب أالّ يكون
هناك جدران بين طرابلس وسورية وفي هذا مصلحة للجميع ،فالمصير مشترك».
وحيّا الجيش السوري «الذي قاتل الم ّد التكفيري الهادف إلى إسكات صوت االعتدال في كل
المنطقة» ،متسائالً «ماذا لو سقطت سورية بيد جيش لحد ب ُنسخته ال ُمحدثة أي جبهة ال ُنصرة
وداعش؟».
وتوجه حجازي بالتهنئة إلى اللبنانيين بمناسبة عيد االستقالل ،داعيا ًإلى «تطبيق االستقالل
بك ّل مفاهيمه بدل الرضوخ ألوامر السفارات والسكوت عن خرق السيادة اللبنانيّة في ك ّل يوم من
قبل الطائرات الصهيونيّة مستهدف ًة سورية».

الأحزاب :اال�ستقالل يكون برفع الو�صاية الأميرك ّية
ناقشت هيئة تنسيق لقاء األحزاب والقوى والشخصيّات الوطنيّة اللبنانيّة ،خالل
اجتماعها ال��دوري في مق ّر الحزب الديمقراطي اللبناني بخلدة ،ال ُمستجدّات المحليّة
واإلقليميّة .وأصدر المجتمعون بياناً ،ه ّنأوا فيه اللبنانيين بعيد اإلستقالل «الذي دفع
لبنان وشعبه أثمانا ً غالية لتحقيقه ،سواء في زمن اإلحتاللين العثماني والفرنسي أو في
زمن االحتالل اإلسرائيلي».
ورأوا أن «ذك��رى االستقالل تأتي في وقت يشهد فيه البلد فراغا ً في موقع رئاسة
الجمهوريّة ،ما يؤدّي إلى تعطيل المؤسسات وينعكس سلبا ً على الوضع االجتماعي
والمعيشي الذي يزداد سوءا ً في ظ ّل استمرار الحصار الذي تفرضه اإلدارة األميركيّة على
لبنان» ،معتبرين أن «االستقالل يكون برفع الوصاية األميركيّة والتهديدات اإلسرائيليّة
عن لبنان».
رئيس للجمهوريّة ،وتغليب المصلحة
وش �دّدوا على «ض��رورة اإلس��راع في انتخاب
ٍ
الوطنيّة على المكاسب الشخصيّة والفئويّة ،ألن موقع الرئاسة هو الضامن لوحدة لبنان
وق ّوته».
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مديرية لبايا في «القومي» تحيي العيد الت�سعين لت�أ�سي�س الحزب
} �أنطون �سلوان :قوة �إرادة �شعبنا ترف�ض التنازل عن الحق والثوابت مهما بلغت الت�ضحيات والحق المقترن بالقوة يح�سم الن�صر
} عالء عبد القادر� :سعاده � ّأ�س�س حزبنا وحدوي ًا مقاوم ًا راف� ًضا مفاعيل التجزئة ووعد بلفور الم�ش�ؤوم
} كارال ف�ضة� :أنا ابنة العقيدة والري�شة والألوان �س�أكتب مبد�أنا �شعر ًا و�أبث دمائي زوبعة لتكون �شارتي في الحياة
أحيت مديرية لبايا التابعة لمنفذية البقاع الغربي في الحزب السوري
القومي االجتماعي العيد التسعين لتأسيس الحزب ،باحتفال حضره
إلى جانب منفذ عام البقاع الغربي وسام غزالي ،عضو هيئة عمدة الدفاع
الدكتور نضال منعم ،ناموس المنفذية عمر الجراح ،ناظر اإلذاعة أنطون
سلوان ،ناظر التدريب حسن شموري ،مدير مديرية مشغرة محمد مهدي،
مدير مديرية لبايا عباس عقل ،وجمع من المواطنين والقوميين والطلبة
واألشبال.
كما حضر االحتفال رئيس بلدية لبايا الدكتور عبدالحسن حسين ،مختارا
بلدة لبايا حسيب إبراهيم وحسين الخطيب ،مسؤول حركة أمل المهندس
حسين أسد إسماعيل ،مسؤول التيار الوطني الحر حسين محمد إسماعيل،
مسؤول حزب الطليعة المهندس محمد حسن عقل ،مسؤول حزب البعث
علي يوسف عقل.

كلمة المديرية

البداية كانت مع النشيدين اللبناني والسوري القومي االجتماعي ومن ثم
ألقى ناموس مديرية لبايا عالء عبد القادر كلمة المديرية قال فيها:
نحتفل اليوم ليس فقط بتأسيس الحزب ،بل بتسعة عقود من النضال
الفكري والصراع الوجودي ،صراع بمواجهة العدو الصهيوني الغاصب،
حيث فلسطين بالنسبة لنا قبلة المقاومة والمقاومين.
أضاف :مؤسس حزبنا أنطون سعاده أراده حزبا ً وحدويا ً مقاوماً ،ورفض
مفاعيل التجزئة ،ووعد بلفور المشؤوم.
وتابع :لقد وضع سعاده مبادئ الحزب لتش ّكل األساس المتين في معركة
بناء اإلنسان والمجتمع.
وختم :إن الحزب انبثق كما ينبثق الفجر من أشد ساعات الليل حلكة
ليعلن مبدأ جديدا ً هو مبدأ إرادة الحياة.

طلبة المديرية

وألقت الطالبة كارال فضة كلمة طلبة المديريّة ومما جاء فيها:
أكتب كلمة عن عيد التأسيس ،جالت في خاطري صورة رج ٍل
حين بدأت
ُ
كان حاضرا ً بيننا في العام الماضي ،نفتقده جسدا ً ال روحاً .فارتديت أناقتي
وانتقيت أجمل أحرف أبجديتي وسكبت العطر حتى يخرج من فم قلمي ما
يليق به .لينبت الياسمين على الورق وتزهر ذكراه .األمين نور غازي أيها
الغائب الحاضر في كل ذكرى ستكون سيرتك خالدة في سراديب قصائدي.
ذات تشرين ولدت نهضة وتأسست على يد رج ٍل عظيم وكأنه زرع سنابل
قمح ملِي َئة بالخير فكان الحصاد ثميناً.
ٍ
لتشرين رونق خاص في حياتنا ،راحة ذكية تدغدغ مشاعرنا ،نسمات
ّ
لنشق دروب النصر ونحيي عرس الشهادة.
رقيقة تبعث فينا اإلرادة
عندما كتبتُ كلمتي شعرتُ بأني أؤدي أغنية لتشرين .ويأتي تشرين في
كل سنة مزغردا ً ليعزف لنا أنشودة الحياة.
حين شاء أبي أن يرسمني لوحة أنجبتني أمي زهرة ،صرت ألون طريقي
بفكر سعاده ،ونشأت رائدة رسمت خطواتي فأصبحت في دروب النسور
مؤسس فكر كبير.
تعمقت بالمبدأ أكثر فأصبحت طالبة تسير على خطى
ِ
أنا ابنة العقيدة والريشة واألل��وان سأكتب مبدأنا شعرا ً وأبث دمائي
زوبعة فهذه شارتي وإشارتي في الحياة ،وسأبقى أعلق الشعر زوابع حمراء
اللون لتمنح أجيالنا أجنحة الخلود.
في عيد التأسيس نحيي نهضة باقية ،واألكثر أهمية حضور أشبالنا
وزهراتنا ليعوا ما معنى السادس عشر من تشرين فيرتشفوا فكرا ً يكون في
أعناقهم قالدة .إنهم أبناء الحياة وبهم يعتز سعاده .

كلمة المنفذية

وألقى ناظر اإلذاعة أنطون سلوان كلمة المنفذية ومما جاء فيها:
في السادس عشر من تشرين الثاني  ،1932أسس أنطون سعاده الحزب
السوري القومي اإلجتماعي ،حزبا ً مبنيا ً على عقيدة ومبادئ وأسس تكفل
تحقيق مصلحة األمة العليا وسيادتها على ذاتها.
وقبل هذا التأسيس ،كان سعاده قد أسس حزبا ً على مبادئ مشابهة
لمبادئ الحزب السوري القومي اإلجتماعي ،لكنه سرعان ما قام بحل ذاك
الحزب ،ألنه الحظ بأن بعضا ً من أعضائه الخمسة لم يكونوا على استعداد
للتضحية بما لديهم من أجل قضية الحزب المركزية ،وبأنهم عجزوا عن
تخطي النزعة الفردية الهدامة.
وعندما أسس الحزب ،وضع سعاده نصب عينيه هدفا ً أساسيا ً وهو بناء
إنسان ذي شخصية تتمتع بالمعرفة ،والوعي والحكمة ،واألخالق والمناقب،
وعلى استعداد دائم للتضحية حتى بالدماء من أجل مصلحة المجتمع العليا.
شخصية تعمل للحياة العزيزة والكريمة ،شخصية مقاومة لكل طامع وكل
محت ّل ،شخصية ال تتخلى عن مبادئها من أجل إنقاذ جسد بال ،شخصية
«تؤمن إيمانا ً تاما ً بأن الروح المتولدة من مبادئ الحزب ستنتصر انتصارا ً
نهائيا ً وتتغلب على جميع الصعوبات .وإذا كان ذلك يحتاج إلى الوقت
فذلك ألن «الوقت شرط أساسي لكل عمل خطير» .وأثبتت األيام والكثير من
التجارب كم نجح سعاده في بناء هذه الشخصية المميزة.

انطون سلوان

عالء عبد القادر

وأضاف ،لقد ثابر القوميون االجتماعيون على عملهم بهدوء واطمئنان،
وامتدت روح الحزب السوري القومي اإلجتماعي في جسد األمة ّ
منظمة
جماعاتها ،واشت ّد خطر الحزب على كل المشاريع التي كانت تستهدف
األمة السورية ،فتضافرت جهود الخارج مع جهود بعض الداخل واغتالت
أنطون سعاده في الثامن من تموز بهدف الحد من انتشار الحزب .ورغم
استشهاد الزعيم المؤسس ،بقي الحزب قوة فاعلة تتدخل في مجرى
األحداث التاريخية مغيرة وجه التاريخ عند كل منعطف خطير.
وتط ّرق سلوان إلى الوضع في لبنان الذي يعاني من ويالت ،متنقالً من
جب ،وها هو يدخل
دب إال ليقع في ّ
ضيق إلى ضيق .فال يكاد يخرج من ّ
مرحلة جديدة من الفراغ السياسي .فلو أن المسؤولين فيه ،وتحديدا ً
«ممثلي الشعب »،يتعالون على التفاصيل الصغيرة ويعتمدون الفكر
القومي االجتماعي ولو مرحلياً ،لما كانوا يسمحون بدخول لبنان نفق
المراوحة في ما يتعلق بانتخاب
رئيس جمهورية جديد ،بل كانوا
يفعلون المستحيل إلت��م��ام ه��ذا
االس��ت��ح��ق��اق ف���ي وق����ت ق��ي��اس��ي
وان��ت��خ��اب شخص مناسب لهذه
المهمة .ول��ك��ان��وا حسموا أمرهم
بتشكيل حكومة مباشرة بعد انتهاء
االنتخابات النيابية ،خاصة أن
الظروف االقتصادية واالجتماعية
والصحية والتربوية في لبنان هي
على درجة عالية جدا ً من الخطورة
تستدعي التعامل معها بروح عالية
من المسؤولية.
وف��ي ظ�� ّل ه��ذا ال��وض��ع القاتم،

كارال فضة
يشتد الحصار على لبنان والشام وعلى كل من يرفض الخضوع لإلرادات
األجنبية والتخلي عن الحقوق القومية ،والتنازل عن مبدأ مقاومة المحتل.
إال أن قوة اإلرادة في شعبنا ترفض التنازل عن الحق أو التخلي عن الثوابت
مهما بلغت التضحيات ألن الحق إذا اقترن بالقوة يصبح النصر محسوما ً
وإن طال أمد تحقيقه.
وختم قائالً :إن فكر وعقيدة الحزب السوري القومي االجتماعي التي
مكنته من تخطي التحديات الكبرى ،هما مصدر القوة التي تمكنه من تخطي
الصعوبات الحالية .ورغم هذه الصعوبات والتحديات ،نسير وعيوننا
شاخصة إلى الهدف الذي جعلناه نصبها ،رؤوسنا منتصبة وصدورنا
مرتفعة ،فخورين بجراحنا ،فخورين بانتصاراتنا .وبهذا اإليمان ،نحن
ما نحن ،وبهذا اإليمان نحن ما سنكون ،وبما نحن وإلى ما نكون ،سيظ ّل
يد ّوي هتافنا في العالم :لتحي سورية وليحي سعاده.

ثقافة
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ندوة لمعهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث
حول «واقع المخدرات والبعد القانوني في لبنان»
أق��ام معهد العلوم االجتماعية الفرع الثالث
وبالتعاون مع جمعية جاد ـ شبيبة ض ّد المخدرات،
ن��دوة تفاعليّة هادفة بعنوان «واق��ع المخدرات
والبُعد القانوني في لبنان» .وسط حش ٍد كبير
من طالب المعهد من مرحلة اإلجازة ،والدراسات
العليا ،وحضور بارز ألساتذة المعهد ،والفاعلين
االجتماعيين والسياسيين المهت ّمين بالقضايا
المجتمعية.
البداية بالنشيد الوطني اللبناني ،ونشيد
الجامعة ،وكانت كلمة ترحيبية للدكتور كلود
عطية مدير معهد العلوم االجتماعية بالضيوف
المحاضرين والحضور عارضا ً لمدى أهميّة طرح
الموضوع ،خاصة بسبب تداعياته في اآلون��ة
األخيرةُ ،مبيّنا ً أنّ تناوله بأبعاده السوسيولوجية
العلم ّية أم � ٌر ض��روري لما طرأ على الظاهرة من
مستجدات لم يعرفها المجتمع اللبناني سابقاً.
واعتبر د .عطية أنّ مشكلة تعاطي المخدرات من
المشكالت التي ُتؤثر في بناء المجتمع وأف��راده
لما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية
ونفسية سيئة تنسحب على الفرد وعلى المجتمع،
كما أنها ظاهرة اجتماعية مرضية خطيرة تدفع
إليها عوامل عديدة بعضها يتعلق بالفرد والبعض
اآلخر باألسرة والثالث في البناء االجتماعي كك ّل.
كما اعتبر د.عطية أنّ االس��ت��ق�لال الحقيقي
يكون في مجتمع نظيف خال من اإلجرام والفساد
والسرقات والمخدرات ،حيث يكون للشباب الدور
األبرز فيه في عملية البناء والنهضة االجتماعية
واالق��ت��ص��ادي��ة ..وت��وج��ه إل��ى ال��ط�لاب ب��ض��رورة
التعامل مع موضوع تعاطي المخدرات وترويجه
بشكل علمي عبر اعتماده كإشكالية مهمة في
أبحاثهم ودراساتهم .كما شدّد على ضرورة االنتباه
واالبتعاد عن هذه المشكلة المجتمعية الخطيرة.
وأك���دت ال��ب��روف��س��ورة ودي��ع��ة األم��ي��ون��ي على
أهمية مكافحة المخدرات ب��دءا ً من رأس الهرم
وكبار التجار الذين أساؤوا الى صورة لبنان تجاه
الخارج من جهة ،ود ّمروا شبابه من جهة أخرى،
الفتة الى أهمية الضبط من قبل الدولة واالستخدام
السليم والمفيد لزراعة المخدرات في لبنان تماشيا ً

مع إصدار المراسيم التطبيقية لقانون زراعة الق ّنب
الهندي ألسباب صناعية وطبية.
وت��ن��اول��ت األم��ي��ون��ي أي��ض �ا ً خ��ط��ورة تعاطي
ال��م��خ��درات الرقمية خاصة بعد سعة انتشار
واستخدام الشبكة العنكبوتية من جيل الصغار
والشباب على السواء ،ورقمنة اإلنسان في الحياة
المعاصرة وإدمانه على الحياة االفتراضية.
وق��ام��ت ق��اض��ي التحقيق األول ف��ي الشمال

القاضية سمرندا نصار ،بتعريف المخدرات،
وأنواعها وتحدثت عن مخاطرها على المستوى
النفسي والبيولوجي لجهة التأثيرات الكبيرة التي
تحدثها المخدرات على اإلنسان.
كما قدّمت مقاربة قانونية قضائية حول موضوع
تعاطي المخدرات والترويج لها ،وش �دّدت على
تجار المخدرات أقصى العقوبات.
ضرورة أن ينال ّ
وأش����ار رئ��ي��س مكتب م��ك��اف��ح��ة ال��م��خ��درات
اإلقليمي في طرابلس المقدم إبراهيم راشد الى
أنّ اإلح��ص��اءات أك��دت زي���ادة نسبة المدمنين
والمر ّوجين للمخدرات منذ العام  ٢٠١٦حتى
اآلن ،مشيرا ً إلى الخطر الذي يشكلونه على حياة
اآلخرين.
وأكد رئيس جمعية جاد جوزيف الحواط على
أنّ الوثائق واإلحصاءات أثبتت أنّ من بين ١٠
مدمنين ٦ ،منهم من مناطق طرابلس والشمال ما
يشير إلى خطورة الظاهرة على البنية االجتماعية
والتي انتشرت بين أوساط الجامعيين وطالب
ال��م��دارس بشكل ه��ائ��ل ،األم���ر ال���ذي يستدعي
األصحاء عبر خطة
تدخل جدّي والتركيز على
ّ
وقائية بين ك ّل الجهات المعنية بهذه الظاهرة
لمكافحتها.
وكانت مداخالت ألساتذة المعهد والطالب.

«معروف �سعد ودوره ال�سيا�سي في لبنان»
ر�سالة ماج�ستير لأحمد فا�ضل
حصل الباحث أحمد حكمت فاضل في قسم التاريخ ـ كليّة التربية في
الجامعة ال ُمستنصريّة ببغداد ،على شهادة الماجستير بدرجة جيد جدا ً
عالٍ عن رسالته بعنوان «معروف سعد ودوره السياسي في لبنان حتى
عام .»1975

فاضل

أس��س «التظيم الشعبي
وق��د بيّن الباحث أن��ه ك��ان لسعد ،ال��ذي
ّ
الناصري» ،دو ٌر مه ٌّم في تاريخ لبنان السياسي واالجتماعي ال ُمعاصر ،إذ
أدّى نشاطا ً سياس ّيا ً كبيراً ،في مرحلة شهدت أحداثا ً وتطورات سياسيّة،
كانت له فيها بصمات واضحة.

لجنة المناقشة

«مقاومتان وم�صيران» �إ�صدار جديد لفي�صل جلول
ص��در مؤخرا ً كتاب جديد للباحث والكاتب
فيصل جلول بعنوان« :مقاومتان ومصيران» ـ
(إعادة تأهيل «المتاولة» أو تغيير «دولة لبنان
الكبير»)

الباحث والكاتب فيصل جلول

وفي التفاصيل فإنّ الصراعات السياسية في
ب�لاد الشام تتمحور منذ ق��رن ح��ول الموقف من
مشروع سايكس ـ بيكو .أيّ اإلذع��ان له والقبول
بنتائجه كأمر واقع وبالتالي التعايش معه ،او
االمتناع عن مباركته او مقاومته بطرق ووسائل
مختلفة.
تنطوي هذه الصراعات في حلقتها اللبنانية
على مصيرين ما زال افقهما مفتوحا ً منذ قرن:
تغيير هوية لبنان الكبير او تغيير هوية الرافضين
يصح
للصيغة والميثاق اللبناني .هذا االستنتاج
ّ
يصح على
على ثورات أوائل القرن الماضي كما
ّ
حركات المقاومة أواخره وأوائل االلفية الثالثة.
هل يصمد منزل سايكس ـــ بيكو اللبناني أمام
مطرقة المقاومة؟ أم تنجح محاوالت لبنانية
وإقليمية ودولية في إع��ادة تأهيل المقاومين
«المتاولة» ه��ذه ال��م��رة ،وحصرهم ثانية في
«مجد لبنان» الذي كتب لغيرهم؟ في هذا الكتاب
محاولة لإلجابة عن السؤال.

غالف اإلصدار الجديد

ال�سيدة فيروز...
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} د .كلود عطية*
اللقاء معك ،يا سيدة الغناء ،يختصر ك ّل اللقاءات ،وإذا نحن،
وجها ً لوجه ،أمام بداية البدايات ..حيث ،من قبل ،ال معنى للفن ،وال
للموسيقى ،وال حتى للمسرح والسينما وك ّل الفنون...
قد يكون الكالم هذا ضربا ً من جنون ،ولكن ...هي فيروز الطفولة
والشباب والنهايات ،هي الذاكرة المحفورة في ال��روح ،والصوتُ
الذي يردّد في حضرة الصمت كلماتٍ وأنغاما ً
َ
وألحان الحياة.
كيف لي أن أراسل فيروز من موقع المسؤولية ،من عمدة الثقافة
َ
لتنهض باألرض ،وتالمس بالنضال
والفنون الجميلة التي كانت
السماواتِ .
كيف سأخاطب فيروز بالكلمة ،والكلمة هي التي نسجت الحب في
حياتي ،وجعلتني أقربَ إلى النغم والصوت واإلبداع ،وه ّذبت لغتي
القومية ،فكنت منصفا ً لذاتي ،وأفكاري ،ومشاعري المسجونة في
قفص ذكرياتي.
كيف أخاطبك ،سيدتي ،وأنت الحرف والكلمة والصوت ،وأنت مع
الرحابنة كنت قالدة متوهّ جة بين أعمدة بعلبك ،وبصرى الشام،
والمسرح الدمشقي.
لن ننسى أبدا ً يوم التقى بك وبالرحبانيين الشاعر عمر أبو ريشة
وخاطبكم قائالً :خذوا شعري كله ،واعطوني قصيدتكم «لقاء األمس».
دوم��ي لنا ،سيدتي ،وللبنان ،ولهذه األم��ة التي ال تقاربها أمم
األرض كلها .
*عميد الثقافة والفنون الجميلة
في الحزب السوري القومي االجتماعي

فيروز يا �شعبي يا وطني
يا كل الحكاية
} د .رائدة علي أحمد
ينسم علينا ص��وت فيروز على وش��وش��ات يا ه��وا يولد
حين ّ
الصباح ،على جناح طير الوروار ،فينده الفجر؛ يا طير ،ليكون النور
عاقد الحاجبين ،على طريق النحل ،وفي ظالله أسامينا والشاويش
والعشاق والقدس والحب القديم والبواب ،فأقول لطفلتي أعطني
الناي ،لع ّل القدس العتيقة تحكيلي عن بلدي حكاية طويلة ،وتقول
أحب دمشق كي ال تعتب علي ،ويظ ّل حبل الحكي الى آخر السهرية،
الى آخر أيام الصيفية ،سوف ألمس الربيع الشائع وأخبّئ القمر
تحت المشمشة ،وعلى جناح المحبة أهب الليل أناشيد المجد لله،
وأفرش النهار بالعبر ،ولن أقول للحياة الوداع ،بل سأجعل القمر
الوردي يض ّوي ع الناس ،وأسرق الليل أل ّم العين الكحال ،ألنّ أمي
نامت ع بكير ،وأنا وسهرانة لحبيبي ،وأنت يا ليل لي ،أنت معي،
أهواك ،في أيام العيد ،وحين تتلج الدني ،وبتشوف بكرا ،برجك عيد،
وتفرح كثيرا ً كوننا بعدنا ،وبعدو العيد ،وما بيعدوا الحبايب .بعلبك
قريبة ،وبغداد ع البال ،وبالشام سوف بكتب اساميهن ،وانتظر على
حفاف العمر ،بكرا بيجي نيسان ،بكرا لما بيرجعوا ،سأنير معصمك
بأسوارة العروس ،التي سيمنحنيها بياع الخواتم ،وبقطفلك بس
هالمرة ،بليل وشتي ،شي زهرة ،الزهرة التي هديتني ياها ،وخبّيتها
بكتاب ،وكان في بيني وبينك ،تحت العريشة ،المحبة عم تكبر
بقلبي .يا حبيبي تعال كفاك دالل ،تعا وال تجي ،وتقول بصوتك
الشجي جاءت معذبتي ،تخمين جاي أنا ،وجايبلي سالم ،من جلنار،
او حامل الهوى ،تعب على أكتاف العتب اللي قد المحبة.
كم نجمة حملت بيروت ،وحنا السكران ،في مقاهيها ،وانت
تخذني بعينيك ،وتقول خليك بالبيت ،وتتكئ على درج ال��ورد،
تستمتع بدبكة لبنان ،وتحمل صوتك لـ بعيد ،دخيلك يا أمي ،وأمي
تذرف دمعا ،من أيقونة تعلقت بالحيط ،د ّقت على صدري ،دقيت،
ط ّل الورد ،من ذكريات الصباح ،الذي قد يكون راجع بصوت البالبل،
راجعين يا هوى ،ال ما راح ماضي الحب ،رح نبقى سوا ،رجعت ليالي
زمان ،ورجعت الروح ،حين نادى النسيم؛ أمي ردّي منديلك ،طيف
أمي زار بسكون الليل ،زهرة المدائن ،فسحرتنا البسمات ،وضحكت،
وبصوتها الحنون ،قالت؛ سنرجع يوماً.
فيروز سيدة ال��ه��وى ،وسيف المراجل ،وثلج يا ثلج ،وشط
اسكندرية ،وشلحة الحرير ،فيروز يا شمس األطفال ،وشهرزاد ،يا
زهرة الجنوب ،وساحرة العينين ،يا ضفاف بردى ،ويا صيف العيد،
يل ضجة األحالم ،وضحك اللوز ،يا طير ،يا طاحونة الذكريات ،يا
عروستنا الحلوة ،يا عصفورة الشجن ،عن حبك غنينا ،وعن جبال
في الغيم ،تقيمين فيها يا لـ عودك الرنان ،يا عيد الدنيا ،والعنفوان،
يا غرب الحسون ،يا غمر الغداير ،الفايق عليّي ،يا مركب الريح التي
تقطن جناتنا ليس غريبا ً على العدا ان يقولوا؛ خبطة قدمكم ،قصيدة
لبنان،
فيروز يا شعبي ،يا وطني ،يا ك ّل الحكاية ،التي ال نهاية لها...
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تتمات

وف��ي أن �ب��اء ال�م�س��اء ان �ف �ج��ارات ف��ي حقل
العمر النفطي حيث ال�ق��اع��دة األميركية
األكبر شرق الفرات.
ف��ي فلسطين نقلة نوعية ف��ي عمليات
ال�م�ق��اوم��ة جسدتها عملية ال �ق��دس التي
ف��اج��أت جيش االح �ت�لال واستخباراته،
وت� �ح ��دث ع �ن �ه��ا ال �م �ح �ل �ل��ون ف ��ي وس��ائ��ل
إع�ل�ام االح��ت�ل�ال ك�ص�ف�ع��ة أم�ن�ي��ة وفشل
استخباري كبير.
والعملية التي أربكت حسابات الكيان
العاجز عن امتالك خريطة طريق لكيفية
التعامل م��ع ظ��اه��رة المقاومة المتنامية
والمتعددة األشكال واأللوان واإلبداعات،
ف��رض��ت إي�ق��اع�ه��ا ع�ل��ى ال�ن�ق��اش الداخلي
ف��ي ال�ك�ي��ان ،وع�ل��ى ج��دول أع �م��ال رئيس
الحكومة الفائز في االنتخابات بنيامين
نتنياهو ،وتشكيلة حكومته ،بعدما ظهر
أن أفضل ما خرج به أركانها في جماعات
التطرف والمستوطنين ،هو الدعوة لقتل
الفلسطينيين وتدمير قراهم وتهجيرهم،
كما قال اتمار بن غفير المرشح لمنصب
وزير األمن الداخلي ،ما يعني عمليا ً فتح
ال �ط��ري��ق ل �م��واج �ه��ة أك �ث��ر دم��وي��ة تشمل
الضفة الغربية والقدس ،ولن تبقى غزة
وفصائل المقاومة بعيدة عنها.
لبنانياً ،جلسة انتخابية جديدة اليوم
ب�لا رئ �ي��س ،وف ��راغ ي�م�ت� ّد ل�م��ا ب�ع��د نهاية
ال �ع��ام ،ع�ل��ى إي �ق��اع ال �م��زي��د م��ن األزم ��ات
ال��م��ع��ي��ش��ي��ة وت� �ص���اع���د س� �ع ��ر ص ��رف
الدوالر ،بينما الجديد كالم البنك الدولي
ع ��ن اس �ت �ع �ص��اء س �ي��اس��ي ي� �ح ��ول دون
ال �خ��روج م��ن األزم���ة ،م�ع�ت�ب��را ً أن جوهر
ال�خ�ل��ل ال�ح�ك��وم��ي ه��و ب�م�ح��اول��ة تحميل
ال�ف�ق��راء خسائر األزم��ة ال�ت��ي تسبب بها
األغ �ن �ي��اء ،واص �ف �ا ً خ�ط��ة ال�ح�ك��وم��ة بعدم
اإلن �ص��اف ،وج ��اء ف��ي ال�ت�ق��ري��ر الفصلي
للبنك الدولي بحث خاص عن لبنان أبرز
فقراته تقول «يفتقر تعويم القطاع المالي
إل��ى اإلن �ص��اف ،فمن ش��أن مطالبة عامة
ال �م��واط �ن �ي��ن ب�ت�ع��وي��ض ال�م�س��اه�م�ي��ن في
البنوك والمودعين األثرياء أن تؤدي إلى
إعادة توزيع الثروة من األسر األفقر إلى
األسر األغنى .على أي عملية إعادة هيكلة
ذات مصداقية أن تعتمد مبادئ اإلنصاف
والعدالة لضمان حماية دافعي الضرائب
وص�غ��ار ال�م��ودع�ي��ن ال��ذي��ن تحملوا حتى
اآلن وط�� ��أة ه� ��ذه األزم�� � ��ة .وي �ت �م��اش��ى
ه ��ذا م ��ع أف �ض��ل ال �م �م��ارس��ات العالمية
الس �ت��رات �ي �ج �ي��ات إع� ��ادة ه�ي�ك�ل��ة القطاع
ال �م �ص��رف��ي ال �ت��ي ت��دع��و إل ��ى االع��ت��راف
ب��ال�خ�س��ائ��ر ال�ك�ب�ي��رة وم�ع��ال�ج�ت�ه��ا بشكل
م �س �ب��ق ،واح� �ت ��رام ت��رت �ي��ب المطالبات،
وح �م��اي��ة ص �غ��ار ال �م��ودع �ي��ن ،واالمتناع
ع��ن ال�ل�ج��وء إل��ى ال �م��وارد ال �ع��ام��ة .و ُيعد
ال �ح��ل ال�م�ت�م�ث��ل ف��ي خ �ط��ة إع� ��ادة هيكلة
ال �ق �ط��اع ال �م �ص��رف��ي ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ترتيب
ال��دائ �ن �ي��ن ،إل��ى ج��ان��ب إج ��راء إصالحات
شاملة ،هو الخيار الواقعي الوحيد أمام
لبنان لطي صفحة نموذجه اإلنمائي غير
المستدام».

ل��ن تحمل الجلسة ال��س��اب��ع��ة لمجلس
النواب اليوم النتخاب رئيس للجمهورية
أي متغيرات أو مفاجآت لتلتحق بالجلسات
السابقة التي عجز فيها المجلس عن انتخاب
رئيس جديد في ظل خريطة المواقف الحالية
للكتل النيابية التي ستتوزع أصواتها على
الورقة البيضاء (الثنائي حركة أمل وحزب
الله وحلفائهما) والتيار الوطني الحر ،مقابل
تصويت كتل ال��ق��وات اللبنانية والكتائب
وتجدد والحزب االشتراكي للمرشح النائب
ميشال معوض اضافة الى بعض األصوات
اإلضافية من كتلة قوى التغيير والذي حسم
منهم النائبان عن «حزب تقدم» مارك ضو
ونجاة صليبا ،أم��ا التغييريون اآلخ��رون
فسينقسمون بين الدكتور عصام خليفة
و«لبنان الجديد» وأسماء أخرى.
وأشارت مصادر نيابية وسطية تتواصل
مع الكتل النيابية لتقريب وجهات النظر
ف��ي م��ا بينها ال��ى أن «األف���ق م��س��دود وكل
الجهود واللقاءات لم تحدث خرقا ً في جدار
ال��م��واق��ف الصلب ف��ي ظ��ل م��وازي��ن القوى
النيابية ،وبالتالي تتحول الجلسات الى
فرصة لعرض العضالت السياسية وتظهير
األحجام النيابية ومنصة إلطالق المواقف
الشعبوية والرسائل السياسية تحت غطاء
السجاالت الدستورية» .وتضيف المصادر
لـ«البناء» أن جلسة اليوم ستكرر سابقاتها
والبلد سيدخل مرحلة انتظار قاتلة سياسيا ً
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تركيا تتحدّ ث ( ...تتمة �ص)1
واق��ت��ص��ادي �ا ً واج��ت��م��اع��ي�ا ً بانتظار تبلور
المشهد الخارجي بغياب أي مالمح نضوج
تسوية إقليمية – دولية تساعد األط��راف
الداخلية على إنتاج رئيس للجمهورية»،
ورجحت المصادر أن يبقى الشغور الرئاسي
ّ
سيد الموقف الى مطلع العام المقبل إال إذا
حصلت مفاجآت غير متوقعة».
ولفتت مصادر «البناء» الى أن الفرنسيين
بصدد التحضير ل��م��ب��ادرة رئاسية مطلع
العام المقبل ،ويقوم مسؤولون فرنسيون
ب��م��روح��ة ات���ص���االت م���ع ق����وى داخ��ل��ي��ة
وإقليمية لالستكشاف وج��س النبض قبل
اإلعالن عن المبادرة ،وأن القوى السياسية
الداخلية أبدت ترحيبا ً ظاهريا ً بأي مسعى
فرنسي للخروج من األزم��ة لكن لم يعرف
ما طبيعة المبادرة ،وما إذا كانت ستطرح
أس��م��اء مرشحين للتوافق أم ادارة ح��وار
بين اللبنانيين» .ولفتت المصادر الى أن
ال فيتو فرنسيا ً على أي م��رش��ح ال سيما
الوزير السابق سليمان فرنجية واألهم لدى
الفرنسيين أن يحظى أي مرشح بأكبر نسبة
توافق».
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن ال��ت��واص��ل مستمر
بين الفرنسيين وح��زب الله عبر السفيرة
الفرنسية ف��ي لبنان أن��ا غ��ري��و وم��س��ؤول
ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي ال��ح��زب عمار
الموسوي ،وحصل لقاء األسبوع الماضي
وتم بحث الملف الرئاسي وملفات أخرى،
كما يحصل ت��واص��ل مستمر بين الحزب
والبطريرك الماروني بشارة ال��راع��ي عبر
لجنة مشتركة م��ن الطرفين ،إض��اف��ة الى
لقاء عقد بين قيادي في الحزب ومسؤول
في الفاتيكان زار لبنان األسبوع الماضي
وجرى خالله البحث باالستحقاق الرئاسي
وال��ت��ط��ورات ف��ي المنطقة وم��وق��ف الحزب
منها ،ال سيما في سورية والعراق».
وعشية الجلسة ي��واص��ل فريق القوات
والكتائب رفع السقف السياسي عبر التمسك
بترشيح النائب معوض رغم عجزهم عن
تأمين األكثرية النيابية والنصاب النتخابه
بعد س��ت جلسات ،األم��ر ال��ذي يؤكد وفق
مصادر سياسية لـ«البناء» بأن هذا الفريق
يستم ّر بتعطيل انتخاب الرئيس بانتظار
إشارة خارجية.
وبعد تراجع ع��دد أص��وات��ه في الجلسة
األخ��ي��رة زار معوض أم��س بكركي والتقى
ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي ودع���ا ال���ى «ض���رورة
االنتخاب وليس «التوافق» ،معتبرا ً أن «هذا
ينص عليه الدستور وعلى النواب تح ّمل
ما
ّ
مسؤولياتهم عبر عدم تطيير النصاب وثانيا ً
باالنتخاب ،والرئيس التوافقي رئيس بال
رأي».
في المقابل يستم ّر الخالف بين الثنائي
حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر
على ترشيح فرنجية ،في ظل رفض رئيس
التيار الوطني الحر جبران باسيل انتخاب
فرنجية ،وشدّدت مصادر التيار لـ«البناء»
على أن «موقف التيار لم يتغيّر ومستعد
للحوار مع كافة األط��راف الختيار مرشح
توافقي يملك حيثية تمثيلية لدى المسيحيين
ويشكل ضمانة لهم أوال ً ثم امتالكه حيثية
وطنية» ،مؤكدة رفضها ألي رئيس ال يحظى
بتغطية مسيحية ويعيد ت��ج��ارب سابقة
ويعطي دفعا ً جديدا ً لمنظومة الفساد القائمة
والتي عملنا خالل عهد الرئيس ميشال عون
ع��ل��ى ض��رب بنيتها لخلخلتها م��ن خ�لال
القوانين اإلصالحية ومكافحة الفساد التي
أقرت ال سيما التدقيق الجنائي في حسابات
مصرف لبنان ومالحقة الحاكم رياض سالمة
وقطع الحساب للموازنات السابقة».
من جهتها ،ش��ددت أوس��اط مطلعة على
موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن تحالف
المقاومة في المجلس النيابي لن يسمح
بوصول أي رئيس للجمهورية يملك مشروعا ً
معاديا ً للمقاومة ،ألنه سيكون أداة للقوى
الخارجية وتنفيذ سلة الشروط األميركية –
اإلسرائيلية األمر الذي سيهدد السلم األهلي
وكل اإلنجازات واالنتصارات التي حققتها
المقاومة» .وشددت األوساط على أن الحزب
لم يصل ال��ى مرحلة إع�لان مرشحه حتى
الساعة رغم تأييده لفرنجية وليس لديه
فيتو على مرشحين وطنيين يحظون بتوافق
داخ��ل��ي» .وش��ددت على أن «التباين بين
الحزب والتيار حول االستحقاق الرئاسي
وكذلك كالم باسيل في فرنسا لن يؤدي الى
خالف بينهما ،وقد حصل تواصل بين الحزب
وباسيل بعد عودة األخير من باريس» .كما
أكدت المصادر أن دعم قائد الجيش العماد
ج����وزاف ع���ون ل��ل��رئ��اس��ة ك��م��خ��رج ل�لأزم��ة
الرئاسية غير مطروح وأي لقاء بين الحزب
وقائد الجيش هو دوري في اطار التنسيق
األمني ال أكثر وال اقل.
ووف��ق معلومات «ال��ب��ن��اء» ف��إن «بعض
المعنيين بالملف ال��رئ��اس��ي ،ي��ت��داول��ون
السيناريو التالي :عندما تنضج الظروف
الداخلية وال��خ��ارج��ي��ة النتخاب فرنجية

سيتولى ال��رئ��ي��س نبيه ب��ري ال��ح��وار مع
النائب باسيل للتفاهم معه على المرحلة
المقبلة وثم الحوار مع الحزب االشتراكي
وكتلة االع��ت��دال الوطني لتأمين أكثرية
نيابية النتخابه».
إال أن م��ص��ادر سياسية وديبلوماسية
متابعة للوضع في المنطقة ،تشير لـ«البناء»
ال��ى أن��ه «أم��ام استمرار االشتباك الدولي
واإلقليمي ف��ي س��اح��ات ع��دة فمن الصعب
انتاج تسوية رئاسية في لبنان في المدى
المنظور ،ال سيما تأزم العالقات األميركية –
الروسية واألميركية – السعودية – اإليرانية
ال��ذي يترجم عسكريا ً وأمنيا ً ف��ي سورية
والعراق إضافة الى التصعيد التركي مع
األك����راد ف��ي ش��م��ال��ي س��وري��ة وال��ت��ط��ورات
العسكرية في فلسطين المحتلة .وبالتالي قد
ال يكون هناك مصلحة أميركية لمنح الضوء
األخضر لتسوية في لبنان قبل ترتيب ملفات
عدة في المنطقة ال سيما في العراق وسورية
والملف النووي اإليراني .وبالتالي ستضغط
واشنطن بكل أدواتها السياسية والعسكرية
واالقتصادية على دول المنطقة ومنها لبنان
تصب في مصلحتها ،وقد
النتزاع تسويات
ّ
ي��ؤدي ال��ف��راغ السياسي ال��ى م��دى طويل
الى استمرار مسلسل االنهيار االقتصادي
واالجتماعي في لبنان وفوضى اجتماعية
وأمنية في الشارع تفتح الباب أمام الخاليا
اإلرهابية للتح ّرك مجددا ً في مناطق عدة»،
مشيرة الى أن «األميركيين وقوى أوروبية
سيستمرون باستغالل األزم��ة االقتصادية
في لبنان وأزمة النازحين السوريين كسالح
سياسي لفرض تسوية رئاسية لبنانية».
وف��ي سياق ذل��ك ،ش �دّد السفير السوري
ف��ي ل��ب��ن��ان ع��ل��ي ع��ب��د ال��ك��ري��م ع��ل��ي ،خ�لال
لقائه رئيس الجمهورية السابق إميل لحود
في زي��ارة وداع��ي��ة قبيل انتهاء مهمته في
لبنان ،على أن «سورية لم ولن تدخر جهدا ً
لعودتهم ،فهذه مصلحة سورية التي قدمت
م��ن خ�لال ال��رئ��ي��س ب��ش��ار االس���د وال��ق��ي��ادة
السورية والحكومة ك��ل التسهيالت ،بما
فيه مرسوم العفو عن الجرائم االرهابية
ما لم تصل ال��ى القتل ،وك��ل ذل��ك لتشجيع
السوريين على ال��ع��ودة» ،وأك��د أن «أبناء
س��وري��ة ،بع ّمالهم وكفاءاتهم وخبراتهم
ورؤوس اموالهم ،هم األول��ى بإعادة إعمار
م��ا هدمه اإلره���اب وال��ح��رب الكونية على
سورية» ،مشيرا ً إلى «االستعداد للتعاون
مع كل من يريد أن يكون مخلصا ً وأن يراجع
مواقفه تجاه س��وري��ة» .وأض���اف« :اذا ما
ُق�دِّم��ت المبالغ المالية من األم��م المتحدة
للسوريين داخ��ل سورية ،تصبح أضعاف
قوتها مع مساعدات الدولة لمواطنيها ،ولكن
هناك من يستغل أوضاع الالجئين ويستثمر
فيها ،وأرجو ان يتوقف العبث بهذا الملف».
وحذر البنك الدولي في تقرير من أنه «مع
زيادة الخسائر المالية عن  72مليار دوالر
أميركي ،أي ما يعادل أكثر من ثالثة أضعاف
إجمالي الناتج المحلي في عام  ،2021فإن
تعويم القطاع المالي ب��ات أم��را ً غير قابل
للتطبيق نظرا ً لعدم توفر األم��وال العامة
الكافية لذلك؛ فأصول الدولة ال تساوي سوى
جزء بسيط من الخسائر المالية المقدَّرة ،كما
ال تزال اإليرادات المحتملة من النفط والغاز
غير مؤ َّكدة ويحتاج تحقيقها سنوات».
وتابع التقرير« :رغ��م تدخالت مصرف
لبنان لمحاولة تثبيت سعر ال��ص��رف في
السوق الموازية على حساب االحتياطي
بالعمالت األجنبية اآلخذ في التناقص ،فإن
االنخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية
مستمر ( 145في المئة خالل األشهر العشرة
األولى من عام  )2022مما أدى إلى دخول
معدل التضخم في خانة المئات منذ تموز
 2020ويُتو َّقع أن يبلغ متوسطه  186في
المئة في ع��ام  ،2022وه��و من بين أعلى
ال��م��ع��دالت عالمياً .و ُي��ع��د لبنان م��ن أكثر
البلدان تض ُّررا ً من التضخم الذي طرأ مؤخرا ً
على أسعار المواد الغذائية التي تتأثر بها
بشكل خاص األس��ر الفقيرة والمحتاجة إذ
تش ِّكل نسبة كبيرة من نفقاتها في ظل التآكل
الشديد لقوتها الشرائية».
على صعيد آخ��ر ،أعلن وزي��ر ال��م��ال في
حكومة تصريف األعمال يوسف الخليل في
وجهت اليوم كتابا ً
بيان ،أن «وزارة المال ّ
إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء باحتساب
أس��ع��ار العمالت األجنبية على الضرائب
والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على
السلع والبضائع المستوردة ،على أساس
 15ألف ليرة للدوالر األميركي الواحد وذلك
اعتبارا ً من .»2022/12/1
على صعيد ملف الكهرباء ،فازت شركة
 Coral energy dmccبمناقصة شراء
ال��غ��از اوي��ل ل��زوم تشغيل ش��رك��ة كهرباء
لبنان.
كما فازت شركة «فيتول» في مناقصتي
فيول  aو  bل��زوم تأمين الفيول لمؤسسة
كهرباء لبنان.

اال�ستحقاق الرئا�سي ( ...تتمة �ص)1
والمردة والتيار ،يمكن أن ينجح رئيس مجلس النواب نبيه
بري بتسويق اسم فرنجية لدى عدد موا ٍز من النواب يتوزعون
مناصفة على الثلثين المقابلين ،بين نواب لبنان الجديد واللقاء
الديمقراطي ،ويمكن القول بدرجة أقل أن عدم الرفض الذي
يواجهه اسم ب��ارود يجعله خارج دائ��رة مواجهة الفيتو الذي
يواجهه اسم معوض ،لكن العقبة أمامه هي في مدى تمسك
التيار الوطني الحر بالمضي في ترشيحه من جهة ،وبعدم
قابلية ق��وى  8آذار للتفاوض على مرشح آخ��ر غير سليمان
فرنجية.
حتمي بالنسبة للثلث الذي
 البحث عن بديل لـ مع ّوضّ
يتبناه ،لكن صعوبة التفاهم على مرشح موحد تقف حائالً،
وهذا ما يجعل القوات اللبنانية تتحدث بين فترة وأخرى عن
استعداد للسير بتسمية قائد الجيش العماد ج��وزف عون،
لجس نبض القوى الكبرى ،وك��ان سقف ما وص��ل إليها من
أص��داء ه��و إم�ك��ان استقطاب بعض ن��واب لبنان الجديد ،بما
يع ّوض بصعوبة خسارة ن��واب اللقاء الديمقراطي ،بينما ال
تزال قوى  8آذار متمسكة بترشيح فرنجية ،ويبدو ترشيح
ق��ائ��د الجيش صعبا ً ب��دون شبه إج�م��اع يتيح ت�ف��ادي تعديل
الدستور ،ومعه تفادي الطعن باالنتخاب من عشرة نواب،
وشبه اإلجماع يستدعي مناخا ً داخليا ً وظرفا ً دوليا ً وإقليمياً،
بحيث يجعل الظرف الداخلي من العماد جوزف عون مرشحا ً
إنقاذيا ً من االستعصاء واالنهيار معاً ،ويوفر الظرف الخارجي
ما يكفي لتبديد أي مخاوف ل��دى المقاومة من وصوله إلى
الرئاسة مدعوما ً من خصومها الدوليين واإلقليميين .وهذا
يستدعي تغييرات بحجم تفاهمات كبرى في المنطقة يكون
االنسحاب األميركي من سورية والعراق أحد تجلياتها ،وإذا
كانت الظروف الداخلية تتجه نحو المزيد من التأزم وصوالً
ال��ى األش��د س��وءا ال��ذي بشرت ب��ه مساعدة وزي��ر الخارجية
األميركية باربرا ليف ،فإن الظرف الدولي واإلقليمي ال يمكن
التنبؤ باتجاهاته.
 لهذا يبقى سليمان فرنجية المرشح األوفر حظا ً مع وقفالتنفيذ ،دون أن تحمل أوراق االق�ت��راع اسمه ،فيما تستمر
جلسات االنتخاب بتداول اسماء وتمأل الوقت الضائع ،دون
أن تنجح بملء الفراغ.

التعليق ال�سيا�سي
فل�سطين ال تنتظر �أحد ًا
األكيد أن الشبان الفلسطينيين الذين نفذوا عملية القدس
النوعية ،هم جزء من هذا الجيل الجديد الذي يضم شبابا ً
ي�خ��رج��ون ك��ل ي��وم بجديد ن��وع��ي ف��ي م�ق��اوم��ة االحتالل،
ويبتكرون وي�ب��دع��ون ويحققون اإلن �ج��ازات ف��ي ه��ز أمن
الكيان وإرب��اك مخابراته وجيشه وجعله ينزف ،ويبكي
فشله ،ويندب عجزه ،ويعترف بوجود المأزق التاريخي
الذي يضغط على صناع القرار فيه ،حيث يستحيل التقدم
نحو الحرب ويستحيل الذهاب إلى التسوية.
هذا الجيل الفلسطيني الجديد هو جيل األلفية التي راهن
األميركي ومعه اإلسرائيلي والكثير من الحكومات العربية،
أنه جيل العولمة حيث ال قضايا وال عقائد وال أوطان .كما
راه �ن��وا أن األل�ف�ي��ة ال�ج��دي��دة ستشهد ف��ي بدايتها تصفية
القضية الفلسطينية وانتشار التطبيع العربي م��ع كيان
االحتالل.
مفاجأة الجيل الفلسطيني الجديد ،توازيها مفاجأة الرأي
العام العربي ال��ذي اعترف مراسلو القنوات اإلسرائيلية
الذين ذهبوا الستثمار مونديال قطر وتظهير مناخ التطبيع،
ب��أن��ه رأي ع��ام ال ي ��زال م�ع��ادي�ا ً للكيان راف �ض �ا ً للتطبيع،
فيضاف في رصيد الكيان على الفشل فشل وعلى اإلحباط
إحباط.
النقاش ف��ي كيفية تفكير ه��ؤالء الشباب الفلسطينيين
ال يستطيع مجافاة معادلة أنهم ق��رروا أال ينتظروا أحداً،
فهم ل��ن ينتظروا موفقا ً عربيا ً وال دع�م�ا ً عربياً ،ول��م يعد
يعنيهم م��ن يطبّع وم��ن ال يطبّع .فالقضية قضيتهم وقد
قرروا أخذها بين أيديهم ،وهم لن ينتظروا مصير مشاريع
التفاوض وقد سئموا انتظارها سنوات لم تجلب إال المزيد
من االستيطان والمزيد من تهويد القدس والمزيد من القتل
واالعتقال .وهم لن ينتظروا فصائل المقاومة وقد قرروا
أن ي�ف��رض��وا ج ��دول أع�م��ال�ه��م ب�م��ن فيهم المنتمون لهذه
الفصائل ،فيضربون كلما توفرت لهم ظروف واإلمكانات
المتاحة ،فال ينتظرون قرارا ً وال ينتظرون سالحاً ،وأطلقوا
بذلك ديناميكية خلقت سيف القدس األول وسوف تخلق
سيف القدس الثاني.
ما يجري في فلسطين من بطولة وعبقرية في آن واحد
منذ الفرار من سجن جلبوع إلى عملية القدس ،يقول إن
الشعب الفلسطيني سيفرض إيقاع المنطقة كلها ،وقد ثبت
أنه عندما يستعيد المقاومون زمام المبادرة فإن الشارع
العربي يصير شارعهم.

ريا�ضة
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بمنا�سبة اال�ستقالل وبرعاية قائد الجي�ش
دورة في كرة ال�سلة الثالثية

ّ
نظمت مجموعة  ، Y9 Sportsوالتي يرأسها قائد
منتخب لبنان السابق ياسر الحاج ،دورة في كرة السلة
 X3 3برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف
عون في «مج ّمع العماد اميل لحود الرياضي (مار روكز
 الدكوانة) .وشارك في هذه الدورة  12فريق في فئةالرجال فوق  18سنة من مختلف المناطق اللبنانية من
ضمنهم فريقان من منتخب الجيش اللبناني .هذا ،وجرت
ال��دورة وفق قوانين ومعايير االتحاد الدولي للعبة .
قاد المباريات الحكم االتحادي أيمن نعماني وعاونه
الحكم االتحادي جورج شموني .وشهدت المباريات
منافسة قوية في األدوار النهائية .وتأهل إلى الدور

النهائي فريق «أ» من الجيش اللبناني مؤلف من النقيب
ايلي مراد ،عمر الذوقي ،الياس بدر ،وداني لبوس وفريق
«ب» من الجيش اللبناني مؤلف م��ن بيتر سالمة،
جوزيف عوض ،رامي خليفة وطوني الجوكي.
وأحرز فريق الجيش اللبناني «أ» اللقب بفوزه في
المباراة النهائية المثيرة بنتيجة ( .)18-21وفي
الختام ،سلم ممثل قائد الجيش العقيد الركن مخايل
موسى والحاج الجوائز على الفرق الفائزة .كما قدّم
الحاج شهادة تقديرية عربون شكر وتقدير إلى قائد
الجيش تسلّمها موسى .كما سل ّم شهادة شكر الى األخير
بصفته قائدا ً للمركز العالي للرياضة العسكرية.
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اليابان تتف ّوق على �ألمانيا بـ «�سيناريو �سعودي»!

على خطى المنتخب السعودي في لفت أنظار
ال��ع��ال��م إل��ى ال��ت��ط��ور ال��ح��اص��ل ف��ي م��ي��ادي��ن الكرة
اآلسيوية ،حقق منتخب اليابان ف��وزا ً مفاجئا ً قلب
به الطاولة على ألمانيا صاحبة األمجاد والصيت
ال��ذائ��ع بواقع ( ،)1-2وه��ي النتيجة نفسها التي
حققها السعوديون على أحد أبرز منتخبات العالم
(األرجنتيبن) وبالسيناريو ذاته أيضاً .مع اإلشارة
إلى أن المنتخب األلماني تقدم بهدف من عالمة الجزاء

في الدقيقة  33عن طريق إلكاي غوندوغان ،قبل أن
تعود اليابان بهدفين في الدقيقتين  75و 83عبر
ريتسو دوان وتاكوما أسانو.
وسار منتخب اليابان على خطى جاره اآلسيوي،
المنتخب السعودي ،الذي قلب تأخره أمام األرجنتين
إلى فوز بنتيجة  .1-2وبهذه النتيجة ،اعتلت اليابان
صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بـ 3نقاط ،فيما
تذيلت ألمانيا الترتيب بال نقاط.

تيو بد ًال من �أخيه لوكا�س في ت�شكيلة «الديوك»
ت��ع� ّرض الظهير األي��س��ر لمنتخب فرنسا لوكاس
هرنانديز إلصابة قوية في ركبته اليمنى خالل الفوز
الكبير لبالده على أستراليا  ،1-4ما سيؤدي إلى تغيبه
عن مواصلة مشوار «الديوك» في رحلة الدفاع عن اللقب
العالمي .ويستم ّر كابوس اإلصابات في تشكيلة المدرب
ديدييه ديشان ،بعد أفضل العب في العالم المهاجم
كريم بنزيما ،العبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي
والمدافع بريسنيل كيمبيمبي والعبين آخرين أمثال
الحارس مايك مينيان والمهاجم كريستوفر نكونكو.
وخرج العب بايرن ميونيخ األلماني البالغ  26عاما ً
مبكراً ،بعد هجمة افتتاح التسجيل لمنتخب أستراليا.
وعلى إصابته وابتعاده علّق قائد المنتخب الحارس
هوغو لوريس قائالً« :بصراحة ،ستصبح األمور مقلقة».
ثم تابع« :شعرنا بسرعة أن األم��ر ج��دي ..يجب أن
نتطلع قدماً ،هذا األمر يمنحنا المزيد من القوة» .وفي

تشكيلة ديشان ،سيلعب تيو ،الشقيق األصغر للوكاس،
دور البديل في مركز الظهير األيسر.

اقتراب رونالدو من نادي الن�صر ال�سعودي

التقى األمين العام للجنة األولمبية اللبنانية العميد
المتقاعد حسان رستم وعضو اللجنة التنفيذية خضر
مقلّد قبل ظهر أمس رئيس اإلتحاد الدولي للشطرنج
أرك��ادي دفوركوفيتش ونائبته دانا أوزوال ومساعده
كونستانتين كيسيليف ومستشاره سامي خادر مق ّر
اللجنة األولمبية يرافقهم رئيس االت��ح��اد اللبناني
للشطرنج خالد بديع وأمين سره محمد بليق ،وذلك
في زيارة للتعارف والبحث في شؤون رياضية عامة
رحب العميد رستم
وحول واقع اللعبة في لبنان ،وقد ّ
بالوفد الزائر وعرض لدور اللجنة األولمبية اللبنانية
على صعيد النشاطات المحلية والخارجية وااللتزام
بالشرعة األولمبية ورعاية االتحادات الرياضية منوها ً
باالتحاد اللبناني للشطرنج الذي يقوم بجهود مشكورة
لتنشيط اللعبة آم�لاً الدعم من قبل االت��ح��اد الدولي
للعبة.

ور ّد رئيس االتحاد الدولي للشطرنج شاكرا ً على
حفاوة االستقبال ،ث ّم أوضح بأن زيارته تفقدية لواقع
اللعبة في لبنان ،مقدّرا ً ما يقوم به االتحاد اللبناني للعبة
وبأنه لن يدخر جهدا ً في توفير أوجه الدعم للبنان كذلك
قدّم نبذة تاريخية عن نشأة اللعبة والبرامج والخطط
المعتمدة والمنوي تنفيذها أولمبيا ً ودوليا ً وآسيوياً.
من جانبه ،طرح مقلّد فكرة إقامة دورة دولية في لبنان
الفتا ً بأن التسهيالت والنواحي اللوجستية متوافرة رغم
التحديات والظروف الصعبة مستشهدا ً بعدة بطوالت
دولية استضافها لبنان وكانت ناجحة الفتا ً إلى أهمية
تعميم هذه الرياضة في المدارس والمعاهد التعليمية
إلع��داد أجيال شابة وق��د ث ّمن رئيس االتحاد الدولي
هذا الطرح .وفي ختام الزيارة قدّم العميد رستم باسم
رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية درع اللجنة األولمبية
التقديرية عربون شكر وصداقة.

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معروضا ً
في سوق االنتقاالت بعد رحيله المفاجئ عن مانشستر
يتحصل خالله على القليل من الخيارات
يونايتد في وقت
ّ
المتاحة أقربها النصر ال��س��ع��ودي ،حسب صحيفة
«ماركا» اإلسبانية .وأعلن مانشستر يونايتد اإلنكليزي
أن المهاجم البرتغالي المخضرم سيغادر الفريق فورا ً في
نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن
قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي في مقابلة إعالمية
مع بيرس مورغان في محطة .وأضافت الصحيفة أن
رونالدو تلقى الصيف الماضي العديد من العروض من
المملكة العربية السعودية ،واعترف بها النجم البرتغالي
بالفعل .وقد وصل العرض إلى  242مليون ي��ورو في
موسمين .وقد رفض رونالدو العرض الضخم بسبب
رغبته باالستمرار في القتال على ألقاب مهمة وزيادة
أرقامه القياسية في دوري أبطال أوروبا ،وهو األمر الذي
لم يستطع مانشستر يونايتد تحقيقه له أيضاً.
ولم تسنح لرونالدو الفرصة لالنتقال ألحد األندية

المشاركة في دوري أبطال أوروب��ا ،حيث أدار عظماء
أوروبا ظهورهم له ،والحقيقة هي أنه ال أحد يستطيع
تحمل التكلفة الباهظة التي ينطوي عليها وج��وده،
س��واء من الناحية الرياضية أو التعايش في غرفة
المالبس .ويسعى األمير فيصل بن تركي الرئيس السابق
لنادي النصر إلى ضم رونالدو للفريق والمنافسة بقوة
وذلك في عرض قريب جدا ً من العرض الذي تلقاه الالعب
البالغ عمره  37عاما ً الصيف الماضي ،في تلك المناسبة
ّ
فضل رونالدو الرفض ،بينما اآلن الظروف مختلفة ويبدو
أن البرتغالي مص ّمم على اتخاذ هذه الخطوة.
ويضم «العالمي» قلب ال��دف��اع اإلسباني ألفارو
غونزاليس وهو أحد الالعبين الذين يعتمد عليهم المدير
الفني الفرنسي رودي غارسيا ،حيث يرى غونزاليس أن
النصر نا ٍد اعتاد القتال على األلقاب السعودية والخاصة
في منطقة الخليج ،أي بعيدا ً عن بريق المسابقات
األوروب��ي��ة .في المقابل ،ف��إن األم��وال التي ستتلقاها
تضاعف ما يمكنك حصده في أوروبا.

الألمان يك ّمون �أفواههم دعم ًا للمثليين!

ال�سيتي يمدد عقد غوارديوال لمو�سمين �إ�ضافيين
أعلن نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي عن تمديد عقد
مدربه اإلسباني بيب غوارديوال لعامين .وقال غوارديوال
في بيان للنادي «أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر
سيتي لمدة عامين آخرين» .وكان بيب قد حقق نجاحات
كبيرة في «السيتي» وقدّم كرة جذابة نالت استحسان
أغلب النقاد ،لكنه ال يزال يبحث عن لقب أول للنادي في
دوري أبطال أوروبا بعد قيادته العام  2021الى النهائي
األول في تاريخه ال��ذي خسره ضد تشلسي .وتابع
أتوجه بشكر كاف للجميع
غوارديوال« :ال أستطيع أن
ّ
في النادي على ثقتهم بي .أنا سعيد ومرتاح ،ولديّ
كل ما احتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن».
وأضاف« :أعلم أن الفصل المقبل من هذا النادي سيكون
مذهالً للعقد المقبل .لقد حدث ذلك في السنوات العشر
الماضية ،وسيحدث مجددا ً في السنوات العشر المقبلة
ألن هذا النادي ينعم باستقرار كبير» .وأردف «منذ اليوم
األول شعرت بشيء خاص هنا .ال يمكنني أن أكون في
مكان أفضل .ال ي��زال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق

المزيد معً ا ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال
من أجل األلقاب» .ويحتل سيتي حاليا ً المركز الثاني
في ترتيب الدوري االنكليزي برصيد  32نقطة ،بفارق
خمس نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

وض���ع الع��ب��و المنتخب األل��م��ان��ي أي��دي��ه��م على
أفواههم في ص��ورة الفريق قبل مباراتهم االفتتاحية
في كأس العالم ضد اليابان احتجاجا ً على حظر الفيفا
الرتداء شارة «دعم المثليين» .وأكد االتحاد األلماني أن
الفريق توصل إلى الفكرة بعد تراجع منتخبات إنكلترا
وألمانيا وهولندا ودول أوروبية أخرى عن ارتداء شارة

القيادة لدعم المثليين ،والتي كانت تهدف إلى تعزيز
التنوع والشمول.
ه��ذا ،وك��ان قد طلب الفيفا من القادة ارت��داء شارة
مختلفة في كل يوم من المباريات للترويج للرسائل
توحد العالم» في حملة
االجتماعية مثل «كرة القدم
ّ
تدعمها األمم المتحدة.
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